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Tężnia 
gotowa!

Można już korzystać z tężni solankowej w lesie komunalnym przy ul. Chorzow-
skiej. Do relaksu w jej pobliżu zachęcają wygodne ławki oraz drewniane leżaki. 
Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
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aReNa GlIWICe

ekstremalny bieg z przeszkodami po-
wraca! Już w najbliższą sobotę w are-
nie Gliwice odbędzie się kolejna edycja 
Runmageddonu. Dzieci, dorośli i całe 
rodziny będą mogły stanąć twarzą 
w twarz z niecodziennym wyzwaniem 
i przeżyć emocjonującą przygodę.
Runmageddon będzie pierwszym 
wydarzeniem na dużą skalę 
w Arenie Gliwice po zniesieniu 
obostrzeń dotyczących branży 
rozrywkowej. Uczestnicy będą 
mogli wybrać jedną spomiędzy 
pięciu formuł.

Dzieci będą mogły przebiec 
kilometr najeżony wymyślnymi 
przeszkodami. Młodzież i dorośli 
będą mogli wybrać pomiędzy 
formułą Intro – 3 kilometry z 15 
utrudnieniami, a nieco więk-
szym wyzwaniem jakim będzie 

Rekrut, czyli 6 kilometrów z 30 
przeszkodami. Co więcej, zwo-
lennicy dłuższego dystansu będą 
mogli zdecydować się na start za 
dnia lub nocy, a na rodziny czekać 
będzie formuła Family, czyli 2 kilo-
metry wyjątkowej, błotnej zabawy 
z 15 ekscytującymi przeszkodami.

W związku z obecną sytuacją 
epidemiczną podczas wydarzenia 
obowiązują zasady przestrzega-
nia bezpieczeństwa sanitarnego, 

jak pomiar temperatury ciała 
i wypełnienie ankiety odnośnie 
do COVID-19. Uczestnicy do mo-
mentu startu powinni przebywać 
w masce i rękawiczkach. Między 
seriami wprowadzone zostaną 
przerwy techniczne służące de-
zynfekcji przeszkód.

Chętni, którzy chcieliby za-
pisać się do udziału w biegu, 
mogą to zrobić do piątku  
10 lipca poprzez stronę www  

lub w sobotę na miejscu w Biu-
rze Zawodów. Więcej informa-
cji o evencie dostępne jest na 
stronie: www.runmageddon.pl. 
 
 (Daria Piprek/Arena Gliwice)

Do 15 lipca można zgłaszać deklaracje udziału w dwuna-
stej edycji konkursu Innowator Śląska organizowanego 
przez Górnośląską agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości 
w ramach projektu „enterprise europe Network”.
Ideą Konkursu jest promowanie 
i nagradzanie najbardziej inno-
wacyjnych podmiotów z woje-
wództwa śląskiego. Wyróżnione 
zostaną te firmy i instytucje 
badawczo-rozwojowe, które po-
dejmują się nowatorskich zmian 
wprowadzając najnowocześniej-
sze technologie, nowe produkty 
czy usługi i osiągają dzięki temu 

sukcesy biznesowe lub naukowe. 
Jako jeden z najnowocześniej-
szych obiektów w Polsce, Arena 
Gliwice gorąco wspiera takie 
przedsięwzięcia, które świadczą 
o intelektualnym i rozwojowym 
potencjale miasta.

O tytuł Innowatora Śląska 
można ubiegać się w czterech 

kategoriach: mikroprzedsiębior-
ca, mały przedsiębiorca, średni 
przedsiębiorca, instytucja sek-
tora badawczo-rozwojowego.
Szczegółowe informacje na 
temat zasad konkursu, regu-
lamin oraz formularz zgłosze-
niowy dostępne są na stronie:  
www.innowatorslaska.pl. 
 (Daria Piprek/Arena Gliwice)

Runmageddon wraca  
prosto do areny Gliwice

arena Gliwice poleca:  
konkurs Innowator Śląska

Warto wziąć udział w konkursie, laureaci mogą liczyć na atrakcyjne 
nagrody specjalne!

Sukces ubiegłorocznej edycji zachęcił organizatora Runmageddonu do ponownej organizacji ekstremal-
nego biegu z przeszkodami w Gliwicach.

Fani ekstremalnych doznań będą mogli wybrać jedną z 5 formuł i sprawdzić 
się na runmageddonowej trasie.
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trasa Family dla 
całych rodzin.
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Gliwicka tężnia, jak podkreśla wy-
konawca, jest jednym z najlepiej 
usytuowanych tego typu obiek-
tów w kraju – jest oddalona od 
ruchliwych ulic i stoi w głębi lasu 
przy ul. Chorzowskiej. Powstała 
na planie prostokąta o wymia-
rach ok. 13 m × 40 m, ma prawie 
8 m wysokości i jest zadaszona, 
co ogranicza rozrzedzanie solanki 
przez padające deszcze.

Wokół budowli powstała strefa 
relaksu z leżakami i ławkami oraz 
reprezentacyjny ogród. Wyeks-
ponowano rosnący tu wcześniej 
dąb szypułkowy, a dodatkowo 
posadzono w sumie ok. 700 krze-
wów, traw i ozdobnych bylin, m.in. 
trzcinniki, kostrzewy, winobluszcz 
i wrzosy. W pobliżu są również 
stojaki na rowery i miejsca parkin-

gowe dla odwiedzających tężnię. 
Ścieżki wokół zostały wyłożone 
nawierzchnią dostosowaną do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

 – Tężnia będzie kolejnym impul-
sem do spędzania w tym parku 
wolnego czasu i inspiracją dla 
dalszego zagospodarowania 
tego pięknego miejsca – mówi 
prezydent Gliwic Adam Neumann. 
Uwaga! W czasie korzystania z tęż-
ni należy przestrzegać aktualnych 
wymogów sanitarnych i regulami-
nu zamieszczonego na tablicach 
umieszczonych przy obiekcie.

Warto wiedzieć, że – o ile nie ma 
przeciwwskazań medycznych – 
korzystanie z tężni solankowej ma 
dobroczynny wpływ na zdrowie. 
Pod wpływem słońca i wiatru 

rozpylona solanka tworzy mgieł-
kę bogatą m.in. w jod, brom, 
magnez, sód, potas czy żelazo, 
dlatego przebywanie w pobliżu 
inhalatora jest porównywane 
z dobroczynnym działaniem 
nadmorskich spacerów, pomaga 
w leczeniu chorób układu odde-
chowego, wzmacnia też system 
odpornościowy, wspomaga 
leczenie nadciśnienia tętniczego 
i alergii, pomaga też wypocząć 
i zregenerować siły.

Budowę tężni, zgodnie z projek-
tem pracowni Modulor Architek-
ci, prowadziło konsorcjum firm 
MONUMENTUM sp. z o.o. oraz 
BBI BUDOWNICTWO sp. z o.o. Jej 
koszt, w wysokości ok. 3,4 mln zł,  
został sfinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.  (mf/ap)

Zarezerwuj termin w Wydziale komunikacji
Osoby zainteresowane załatwieniem sprawy w Wydziale komunikacji uM 
powinny zarezerwować termin przez Internet. Nie ma już możliwości telefo-
nicznego umówienia wizyty w Referacie Rejestracji pojazdów ani pozostawienia 
dokumentów w pojemnikach dedykowanych dla Wydziału komunikacji.
8 lipca nastąpiła zmiana spo-
sobu umawiania wizyty w Wy-
dziale Komunikacji. Osoby 
zainteresowane załatwieniem 
sprawy (w obu lokalizacjach) 
powinny zarezerwować termin 
przez internet, wchodząc na 
stronę: rezerwacjakm.gliwice.
eu. 

W tym samym dniu wyłączona 
została możliwość telefonicznego 
umówienia wizyty w Referacie 
Rejestracji pojazdów, nie ma już 
także możliwości pozostawienia 
dokumentów w pojemnikach 
dedykowanych dla Wydziału 
Komunikacji.

Sprawy, których dokumenty 
będą pozostawione w Biurze 
Podawczym Urzędu Miejskiego, 
będą rozpatrywane na zasadach 
ogólnych, zgodnie z obowiązu-
jącymi terminami określonymi 
w Kodeksie postępowania admi-
nistracyjnego.

W celu usprawnienia obsługi pro-
simy o wcześniejsze skompleto-
wanie wymaganych dokumentów 
z zakresu załatwianej sprawy: 
• wypełnionego wniosku,
• wymaganych załączników,
• potwierdzenia dokonania ko-

niecznych opłat (kasy Urzędu 
Miejskiego są nieczynne)!

Niezbędne druki można pobrać 
pod adresem: https://bip.gliwi-
ce.eu/strona=51 oraz w wejściu 
głównym do UM.

katalog spraw z zakresu Wydzia-
łu komunikacji znajduje się pod 
adresem: https://bip.gliwice.eu/
strona=50,0,30.

Wysokość opłat – PRaWa JaZDy 
znajduje się pod adresem: https://
bip.gliwice.eu/strona=50,266,10.

Wysokość opłat – ReJeSTRaCJa 
POJaZDÓW znajduje się pod 
adresem: https://bip.gliwice.eu/
strona=50,282,10.

Wejście na salę obsługi będzie 
możliwe w maseczce, rękawicz-
kach i z własnym długopisem 
bez osób towarzyszących i dzie-
ci (w przypadku wielu wniosko-
dawców prosimy o skorzystanie 

z formy pełnomocnictwa). Wzór 
pełnomocnictwa znajduje się 
pod adresem: https://bip.gliwi-
ce.eu/pub/boi/KM_30_8.pdf.  
 
 (UM)

W odbiorze technicznym obiektu uczestniczyli m.in. prezydent Gliwic Adam 
Neumann oraz radni miejscy: Agnieszka Filipkowska i Marcin Kiełpiński.
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Można już korzystać z tężni solankowej w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej. Do relaksu w jej pobliżu 
zachęcają wygodne ławki oraz drewniane leżaki. Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
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Młodzi robią Metropolię

kiedy maluchy są pod dobrą opieką, mamy mogą spokojnie wrócić 
do pracy. Dla wielu rodziców najlepszym rozwiązaniem jest żłobek. 
Miasto Gliwice wspiera niepubliczne żłobki, przyznając im dotacje 
z budżetu. Dzięki temu znacząco obniżane są opłaty pobierane od 
rodziców.
Niepubliczne żłobki są w Gliwi-
cach dotowane od 2013 roku. 
Dzięki finansowemu wsparciu 
miasta, rodzice dzieci uczęszcza-
jących do tych placówek płacą 
do 500 zł miesięcznie mniej. 
Pula środków przeznaczanych 
na ten cel co roku jest większa 
– w 2013 roku było to 36 tys. 
874 zł, w 2014 roku – 229 tys. 
122 zł, w 2015 roku – 426 tys. 
zł, a w 2016 roku – około 700 
tys. zł, w 2017 roku – 800 tys. zł, 
w 2018 roku ponad 933 tys. zł,  

a w 2019 roku już ponad  
1,5 mln zł.

Głównym celem przyznawania 
dotacji dla żłobków niepu-
blicznych jest obniżenie opłat 
pobieranych od rodziców, ale 
dofinansowanie wpływa rów-
nież na rozwój sieci tych placó-
wek w naszym mieście. Obecnie 
w Gliwicach działa 16 żłobków 
niepublicznych, a 12 z nich jest 
dofinansowywanych z budżetu 
gminy.

Wsparcie żłobków niepublicz-
nych będzie kontynuowane 
– dzięki temu jeszcze więcej 
mieszkańców naszego miasta 
będzie mogło zostawić swoje 
dzieci pod dobrą opieką w cza-
sie, gdy sami będą w pracy.

Do 14 lipca trwa miejski konkurs 
ofert dla żłobków niepublicz-
nych. Szczegóły są dostępne na 
stronie internetowej https://
gliwice.eu/node/39723/feed
-items. (mm)
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Znasz artystę albo organizację współtworzącą 
gliwicką kulturę i uważasz, że warto ich uhono-
rować? Do 31 lipca można zgłaszać kandydatów 
do nagród Prezydenta Miasta Gliwice. 
Wyróżnienia przyznawane są 
w trzech kategoriach: twórczo-
ści artystycznej, upowszech-
niania kultury i ochrony kul-
tury. Laureatami mogą zostać 
osoby fizyczne zamieszkałe 
w Gliwicach lub osoby praw-
ne i inne podmioty, których 
siedziba mieści się w naszym 
mieście. Nagrody są przyzna-
wane zarówno za całokształt 
osiągnięć, jak i szczególne 
zasługi dla gliwickiej kultury 
w 2019 roku. Zgłaszać można 
zarówno uznanych artystów, 
jak i początkujących twórców 
oraz organizacje.

Wnioski konkursowe mogą prze-
syłać instytucje kultury, placówki 
oświatowe, szkoły wyższe, związki 
twórcze, stowarzyszenia kultural-
ne i społeczne oraz członkowie 
Rady Miasta Gliwice. Zgłoszenia 
są przyjmowane w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (ul. 
Zwycięstwa 21), szczegółowych 
informacji udzielają pracownicy 
Wydziału Kultury i Promocji Mia-
sta pod nr. tel. 32/239-12-84.

Regulamin i formularz zgłoszenio-
wy są dostępne na stronie kultura.
gliwice.eu w zakładce „Nagrody 
w dziedzinie kultury”. (mm)

Szukamy twórców  
i animatorów kultury

Wsparcie 
dla żłobków

Od 1 lipca w Gliwicach 
obowiązują korzystniej-
sze zasady udzielania 
osobom starszym do-
finansowania do opłat 
za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.
Miasto, aby objąć wsparciem 
większą liczbę seniorów, roz-
szerzyło możliwość uzyskania 
dofinansowania przez osoby 
od 60. roku życia (uprzednio od 
65+), a także podwyższyło próg 
dochodowy uprawniający do 
uzyskania wsparcia – do 400% 
kryterium dochodowego wska-
zanego w ustawie o pomocy 
społecznej (uprzednio 300%).

Obecnie warunki, które trzeba 
spełnić, aby mieć niższe rachun-
ki za odpady, to:
• ukończony 60. rok życia,
• uprawnienie do zajmowania 

lokalu mieszkalnego o po-
wierzchni przekraczającej 
45,5 m2 na osobę w gospo-
darstwie domowym,

• uzyskiwanie miesięcznie do-
chodu w rozumieniu ustawy 

o pomocy społecznej w wyso-
kości nieprzekraczającej:
2804 zł netto dla osoby  
samotnej,
2112 zł netto na osobę  
w rodzinie,

• niekwalifikowanie się do 
otrzymania dodatku miesz-
kaniowego.

Świadczenie może zostać przy-
znane po złożeniu wniosku do 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
i przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego przez pra-
cownika socjalnego w miejscu 
zamieszkania wnioskodawcy. 
Termin przeprowadzenia wy-
wiadu zostanie indywidualnie 
ustalony z wnioskodawcą.

Wnioski można zgłaszać telefo-
nicznie do pracownika socjalne-
go (szczegółowe informacje pod 
nr. tel. 32/335-96-42, 32/335-
96-33, 32/335-96-08), drogą 
elektroniczną (ops@ops.gliwi-
ce.pl) lub w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej ul. Górnych 
Wałów 9:
• w poniedziałki w godzinach 

od 14.00 do 16.00;
• w czwartki i piątki w godzi-

nach od 9.00 do 11.00.

Z uwagi na stan epidemii we 
wszystkich niewymagających 
osobistej wizyty w Ośrodku 
sprawach warto kontaktować 
się telefonicznie lub drogą elek-
troniczną! (kik)

Trwają konsultacje społeczne 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 jednocześnie do wiadomości 
Biura Rozwoju Miasta Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, brm@
um.gliwice.pl, najpóźniej do 27 
lipca na „formularzu zgłaszania 
uwag” dostępnym na stronie 
internetowej www.gliwice.eu 
w zakładce: Aktualności.       
 (BRM)

Zmiany w zniżkach 
dla seniorów

Jakie będzie
Śląskie?

https://gliwice.eu/node/39723/feed-items
https://gliwice.eu/node/39723/feed-items
https://gliwice.eu/node/39723/feed-items
https://www.slaskie.pl/
https://rcas.slaskie.pl./
https://gliwice.eu/
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kamery monitorujące miasto, miejskie hot-spoty z bezpłatnym do-
stępem do sieci Wi-Fi, nowoczesna telefonia VoIP i szybki Internet 
w instytucjach samorządowych, placówkach oświatowych i kultu-
ralnych oraz jednostkach pomocy społecznej, „inteligentne światła” 
na skrzyżowaniach – to tylko niektóre z możliwości miejskiej sieci 
szerokopasmowej, rozwijanej w Gliwicach z powodzeniem od prawie 
10 lat. Zasięg szerokopasmówki stale się zwiększa. Obecnie obejmuje 
większość dzielnic Gliwic.
Rozbudową szerokopasmówki 
zajmuje się Śląska Sieć Metro-
politalna – miejska spółka będącą 
jednym z pierwszych w kraju 
samorządowych operatorów 
infrastruktury teleinformatycz-
nej. Została utworzona w 2008 
roku, kiedy Gliwice – jako lider 
grupy 12 śląskich samorządów 
– wygrały przetarg na 14-letnią 
rezerwację częstotliwości radio-

wej WiMax w paśmie 3600–3800 
Mhz na obszarze obejmującym 
terytorium dawnego woje-
wództwa katowickiego. Gminy 
zlokalizowane na tym terenie 
uzyskały możliwość dostępu do 
bezprzewodowego łącza inter-
netowego. W tym celu należało 
zainwestować w infrastrukturę 
teletechniczną związaną z szero-
kopasmowym przesyłem danych.

W Gliwicach dzięki europej-
skiemu wsparciu i projektom 
IT miejskiego samorządu wy-
budowano od tego czasu ponad 
60-kilometrową sieć światło-
wodów.

Dzięki temu i sprawniej, i taniej 
można zarządzać miastem, 
poszerzać zasięg usług e-admi-
nistracji czy wdrażać innowacje 

w sferze kształcenia dzieci i mło-
dzieży. Sieć szerokopasmowa po-
prawia również bezpieczeństwo. 
Łatwo podłączyć do niej kolejne 
kamery miejskiego systemu mo-
nitoringu.

W nadchodzącym cza-
sie gliwicka szerokopa-
smówka znów się wydłu-
ży – i przyspieszy!

W tym roku Śląska Sieć Me-
tropolitalna planuje realizację 
kolejnych węzłów światłowodo-
wych usprawniających przesył 
danych w poszczególnych dziel-
nicach Gliwic oraz stworzenie 
następnych punktów hot-spot 
z bezpłatnym dostępem do sieci 
Wi-Fi w nowych lokalizacjach.

W ramach kontynuacji ubie-
głorocznych prac związanych 
z budową odcinka światłowodu 
wzdłuż ul. Chorzowskiej, który 
pozwoli objąć miejskim monito-
ringiem tężnię solankową w Lesie 
Komunalnym, rozbudowywany 

będzie węzeł Gliwice Zatorze 
odciążający infrastrukturę 
przy Radiostacji i w rejonie ulic 
Tarnogórskiej i Opolskiej. W ra-
mach tego zadana przewidziano 
położenie światłowodu wzdłuż 
ul. Knurowskiej aż do Sośnicy. 
Następnie rozbudowany zostanie 
węzęł Gliwice Pszczyńska, który 
zabezpieczy przesył danych dla 
dzielnicy Politechnika, Ligoty 
Zabrskiej i Bojkowa.

Miejskie hot-spoty przyspieszą. 
I będą kolejne, bowiem w ra-
mach kontynuacji przygotowań 
do projektu WiFi4EU Śląska 
Sieć Metropolitalna wybuduje 
infrastrukturę dla nowych loka-
lizacji. W ubiegłym roku prace 
takie prowadzono w sąsiedztwie 
śródmiejskiego skweru nad DTŚ 
i na terenie kąpieliska w Czecho-
wicach. W tym roku przeniosą 
się one na ul. Akademicką – na 
teren parku Chrobrego.

Szacowany koszt przewidzianych 
prac, realizowanych przez ŚŚM 
ze środków z miejskiego budże-
tu, wynosi 300 tys. zł. (kik)

Gliwicka szerokopasmówka  
coraz dłuższa
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Drugi kwartał 2020 roku dla Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” był pracowity. Pomimo epi-
demii koronawirusa wystartowały nowe projekty, a w formule zdalnej odbyła się dziewiąta edycja Start it up.
Skuteczny marketing interne-
towy i prowadzenie biznesu 
– wokół tych tematów obra-
cali się prelegenci tegorocznej 
konferencji Start it Up. Wśród 
nich był między innymi Wojtek 
Kaczmarczyk, gliwiczanin znany 
z popularnego kanału na YouTu-
be'ie – „Do roboty”. Wydarzenie 
odbyło się 25 czerwca.

Jedna ze spółek Akceleratora 
Technologicznego, GlucoActi-
ve, zwyciężyła w międzynaro-
dowym konkursie PITCH 2020. 
Do organizowanego w kana-
dyjskim Toronto konkursu 
zgłosiło się aż 300 startupów 
z całego świata. Wygrała spółka 
GlucoActive, która opracowała 
bardzo przydatne dla diabety-

ków urządzenie – bezigłowy 
glukometr.

30 czerwca Technopark za-
kończył projekt „Audyt in-

nowacyjności jako narzędzie 
wdrożenia innowacji w firmie”, 
realizowanego przy wsparciu 
środków unijnych. Przygotowa-
no usługę usprawniającą audyt 

innowacyjności w przedsiębior-
stwie, obejmującą stworzenie 
końcowego raportu z planem 
wdrożenia zaleceń. Akcelera-
tor Technologiczny w drugim 
kwartale tego roku organizował 
otwarte wirtualne spotkania dla 
inwestorów. 

Technopark Gliwice został tak-
że stałym współorganizatorem 
bezpłatnych webinarów orga-
nizowanych przez Cypherdog, 
a 1 lipca ruszyła kolejna edycja 
projektu podnoszenia kwalifika-
cji językowych i cyfrowych dla 
dorosłych gliwiczan, na którą 
w ubiegłym kwartale zdobyto 
dofinansowanie. Zgodnie z zało-
żeniami przeszkolonych zostanie 
170 mieszkańców miasta.

17 czerwca wybrano prezesa 
Technoparku. Przed profeso-
rem Janem Kosmolem, twórcą 
i dotychczasowym prezesem 
Technoparku Gliwice, kolejna 
3-letnia kadencja.

W związku z epidemią CO-
VID-19 Technopark Gliwice 
obniżył działającym w Parku 
Naukowo-Technologicznym 
opłaty za media, a firmy, któ-
re doświadczyły problemów 
finansowych w związku z pan-
demią, korzystały z prolongaty 
płatności.  W efekcie podjętych 
działań zaradczych Technopark 
odnotował bardzo małą stratę 
klientów – rzędu 4%.  
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Co słychać w Technoparku?
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     Jak? 
Formularz wniosku do pobrania 
i wydruku został zamieszczony na 
stronie internetowej www.gliwice.
eu pod hasłem „Gliwicki Budżet 
Obywatelski”. Formularz wnio-
sku w formie papierowej można 
otrzymać w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21  
– na parterze w Biurze Obsługi In-
teresantów (przy wejściu od strony 
ul. Zwycięstwa) oraz w filii Urzędu 
Miejskiego przy ul. Jasnej 31A,  
w godzinach urzędowania (pn.-
-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00,  
pt. 8.00-15.00).

Do wniosku na projekt ogólno-
miejski musi zostać dołączona 
lista z podpisami co najmniej 150 
mieszkańców Gliwic popierających 
projekt, sporządzona na formu-
larzu dostępnym w tych samych 
miejscach, w których dostępne 
są formularze wniosków. Miesz-
kańcy mogą popierać na tym 
etapie dowolną liczbę projektów 
ogólnomiejskich (podpisując listy 
poparcia).

Dla projektu dzielnicowego nie jest 
wymagana lista z podpisami miesz-
kańców.

Jak ZŁOŻyć WNIOSek?
Rozpoczyna się ośma edycja Gliwickiego budżetu Obywatelskiego.  
Od 13 do 27 lipca gliwiczanie będą zgłaszać projekty, które mogą zostać 
zrealizowane w 2021 roku. W związku z sytuacją epidemiczną miasto 
zachęca do składania wniosków w formie elektronicznej. Formularze 
są już dostępne – czas na pomysły.

    Ile?
Na realizację projektów wyłonionych 
w ramach procedury Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego 2021 za-
planowano 6 962 000 zł, w tym na 
projekty ogólnomiejskie 800 000 zł,  
a na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł. 

kTO? 
każdy mieszkaniec Gliwic może zgłosić maksymalnie dwa wnioski – jeden dotyczący 
projektu ogólnomiejskiego i jeden dotyczący projektu dzielnicowego, przy czym projekt 
dzielnicowy może zgłosić tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy. 

* Pod pojęciem dzielnicy należy rozumieć jednostkę pomocniczą Miasta Gliwice, utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta 
(a nie nazwy zwyczajowe). Nazwę i obszar jednostki pomocniczej należy sprawdzać pod adresem https://bip.gliwice.eu/
samorzad/rady_dzielnic_.

Jeżeli wnioskodawca zgłosi więcej niż jeden projekt ogólnomiejski lub dzielnicowy do roz-
patrzenia kierowany będzie projekt, który został jako pierwszy zarejestrowany w systemie 
informatycznym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

    GDZIe? 
Wniosek można złożyć od 13 do 27 lipca 2020 r. Wnioski dostarczone po terminie nie będą 
rozpatrywane.

Wnioski (w przypadku wniosków ogólnomiejskich wraz z listą poparcia) należy składać 
w następujący sposób:

 w formie papierowej w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub w Biurze Podawczym w filii Urzędu 
Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; 
o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora 
pocztowego do siedziby Urzędu;

 w formie elektronicznej: 

 za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi 
„pismo ogólne”, dodając wypełniony formularz oraz zeskanowaną listę poparcia 
w przypadku projektu ogólnomiejskiego;

 wysyłając na adres e-mail boi@um.gliwice.pl wypełniony wniosek w formie skanu lub 
pliku pdf wraz z zeskanowaną listą poparcia w przypadku projektu ogólnomiejskiego.

W razie uzasadnionych wątpliwości wydział/jednostka weryfikująca wniosek może zażądać 
od wnioskodawcy składającego dokumenty w formie elektronicznej doręczenia oryginału 
wniosku lub listy poparcia; brak doręczenia oryginału na wezwanie w ciągu 7 dni będzie 
jednoznaczny z brakiem wniosku/listy poparcia.

* Informacje o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury GBO zostały zamieszczone na formularzach 
związanych ze składaniem wniosków.

Znamy już nowy harmonogram Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Cała procedura ma zostać zrealizo-
wana w drugim półroczu. Ze względu na zmieniające 
się okoliczności związane z koronawirusem i kolejne 
obostrzenia, Gliwicki Budżet Obywatelski nie ruszył 
wiosną. Wnioski przyjmowane będą później niż 
zwykle, co wynika przede wszystkim z konieczności 
zapewnienia maksymalnej ochrony uczestnikom tego 
przedsięwzięcia. Głosowanie zaplanowano na jesień, 
a zadania kierowane do realizacji powinniśmy poznać 
z końcem tego roku. 

W skrócie harmonogram  
przedstawia się następująco: 

13 – 27 lipca  NABÓR WNIOSKÓW DO GBO

14 września  Publikacja wyników oceny wniosków 

do 19 października  Publikacja wykazu projektów 
poddawanych pod głosowanie

23 października – 13 listopada  GŁOSOWANIE

do 10 grudnia  Ogłoszenie wyników głosowania

Aby ułatwić mieszkańcom zgłaszanie pomysłów, miasto 
wprowadziło dodatkową formę składania wniosków. 
W tym roku można dostarczać je nie tylko w wersji 
papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP/
SEKAP, ale także mailami, wysyłając na adres e-mail 
boi@um.gliwice.pl wypełniony wniosek w formie ska-
nu lub pliku pdf wraz z zeskanowaną listą poparcia 
w przypadku projektu ogólnomiejskiego.

O szczegółach piszemy poniżej.  
Przeczytaj koniecznie!

https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski
https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski
https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic_
https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic_
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Co warto wiedzieć  
zanim zgłosisz projekt? 

GlIWICkI buDŻeT ObyWaTelSkI 2021 
kWOTy Dla DZIelNIC

Dzielnica kwota na realizację zadań 
w poszczególnych dzielnicach [zł]

baIlDONa 320 000
bOJkÓW 182 000

bRZeZINka 173 000
CZeCHOWICe 134 000
kOPeRNIka 336 000

lIGOTa ZabRSka 162 000
ŁabĘDy 439 000

ObROŃCÓW POkOJu 231 000
OSTROPa 183 000

POlITeCHNIka 214 000
SIkORNIk 394 000
SOŚNICa 503 000

STaRe GlIWICe 261 000
SZObISZOWICe 388 000
ŚRÓDMIeŚCIe 416 000

TRyNek 479 000
WIlCZe GaRDŁO 142 000

WOJSka POlSkIeGO 372 000
WÓJTOWa WIeŚ 244 000

ZaTORZe 391 000
ŻeRNIkI 198 000
Razem 

na projekty dzielnicowe 6 162 000

Procedura Gliwickiego budżetu Obywatelskiego 
2021 uwzględnia przepisy ustawy o samorzą-
dzie gminnym i zasady określone w uchwale  
nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 
2018 r. w sprawie Gliwickiego budżetu Obywa-
telskiego oraz w zarządzeniu nr PM-2470/2020 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 lipca 2020 r. 
w sprawie Gliwickiego budżetu Obywatelskiego 
2021.

Zgłaszając projekt i wypełniając formularz należy uwzględnić 
kryteria oceny, które wpłyną na decyzję o skierowaniu projektu 
do głosowania.

 Projekt musi spełniać wszystkie wymogi opisane na sąsiedniej 
stronie.

 Realizacja projektów musi odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby 
społeczne, mieścić się w kompetencjach samorządu Miasta Gliwice 
i być możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

 Projekt ogólnomiejski musi dotyczyć zadania realizowanego na 
obszarze więcej niż jednej dzielnicy lub skierowanego do ogółu 
mieszkańców Gliwic, a jego szacunkowa wartość nie może 
przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację 
zadań ogólnomiejskich.

 Projekt dzielnicowy musi zostać jednoznacznie przypisany do 
dzielnicy, na obszarze której będzie realizowany, służyć ogółowi 
mieszkańców danej dzielnicy, a szacunkowa wartość jego wyko-
nania nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona 
na realizację zadań w tej dzielnicy.

* Wartość szacunkową ustalają wydziały Urzędu Miejskiego lub miejskie jednostki organizacyjne 
na etapie oceny projektów. Informacja o wysokości kwot w poszczególnych dzielnicach znajduje 
się na stronie internetowejj www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

 Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą 
dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta Gliwice 
i pozostających w jego władaniu.

* Wskazówki „Jak wyszukać informacje o obiekcie pod kątem budżetu obywatelskiego?” 
oraz „Jak wyszukać informacje o przeznaczeniu terenu w MPZP pod kątem budżetu 
obywatelskiego?” zamieszczone zostały na stronie internetowej www.gliwice.eu 
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

 Projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami 
prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu 
oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania 
środkami budżetowymi.

* Projekty po realizacji nie powinny generować kosztów niewspółmiernie wysokich w sto-
sunku do wartości proponowanego zadania.

 Projekty muszą być wykonalne technicznie, a za wykonalne 
technicznie uznaje się projekty, których realizacja w założonym 
terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową 
i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania 
oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.

* W przypadku tzw. projektów miękkich (np. warsztatów, spotkań, różnego rodzaju 
zajęć sportowych, kulturalnych czy edukacyjnych) warto zaproponować w opisie 
projektu na formularzu wniosku m.in. grupę docelową, liczbę uczestników, sugero-
wany czas realizacji, liczbę i częstotliwość warsztatów, spotkań czy zajęć. W związku 
z upowszechnianiem w ramach GBO sfery życia lokalnego, projekty miękkie powinny 
być realizowane na terenie Gliwic.

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

znajdują się szczegółowe informacje  
na temat GBO.

Informacje można też uzyskać  
w Urzędzie Miejskim pod numerem  

telefonu 32/238-54-06.
(BPM)

https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski
https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski
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WaRTO WIeDZIeć / kOMuNIkaTy

Od 1 lipca właściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach rządowego 
programu „Moja Woda”. kwotę w wysokości maksymalnie 5 tys. zł można przeznaczyć 
na budowę oczek wodnych bądź małych zbiorników retencyjnych na swojej posesji.
Za organizację i realizację „Mojej 
Wody” odpowiada Ministerstwo Kli-
matu we współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Program ma obo-
wiązywać do 2024 roku. Przewidziane 
w nim dofinansowanie sięgać będzie 
do 80% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji (poniesionych od czerwca 
br.), ale nie więcej niż 5 tys. zł. Środki 
przeznaczone będą dla właścicieli 
domów jednorodzinnych. 

Wsparcie przewidziano na zakup, 
montaż i uruchomienie instalacji 
pozwalających na zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych na 
terenie nieruchomości. Refundowany 

będzie: zakup przewodów odprowa-
dzających wody opadowe zebrane 
z rynien, wpustów do zbiornika 
nadziemnego, podziemnego, oczka 
wodnego, instalacji rozsączającej; 
kupno podziemnych lub nadziemnych 
zbiorników retencyjnych; instalacji 
rozsączających oraz elementów do 
nawadniania. Dofinansowanie przysłu-
giwać będzie też w przypadku budowy 
oczka wodnego. 

Nabór wniosków ruszył 1 lipca. Jak 
informuje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, przyjmowa-
ne są jedynie wnioski wypełnione 
i przesłane do WFOŚIGW za pomocą 

portalu beneficjenta. Szczegóły można 
znaleźć na stronie www.wfosigw.kato-
wice.pl. Działa również śląska infolinia 
programu (tel. 32/722-77-09, e-mail 
mojawoda@wfosigw.katowice.pl).

Miasto Gliwice również pracuje nad 
podobnym, miejskim projektem adre-
sowanym stricte do gliwiczan – „Złap 
deszcz”.

 – Planowaliśmy, aby wystartował od 
2021 roku, jednak ostateczny zakres 
tego projektu, poziom dofinansowania 
i termin uruchomienia będzie zależał 
od zainteresowania programem rzą-
dowym – informuje Mariusz Śpiewok, 
zastępca prezydenta Gliwic. (kik)

Nawet 5 tys. zł za  
łapanie deszczówki 

Mieszkańcy, którzy ponieśli straty materialne w wyniku ostatnich ekstremalnych zjawisk pogo-
dowych, mogą ubiegać się o pomoc: dotacje celowe z budżetu państwa dla poszkodowanych 
przez klęski żywiołowe – przypomina Wydział bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego 
Śląskiego urzędu Wojewódzkiego w katowicach. 

Chodzi o:

zasiłki celowe do 6 tys. zł – podsta-
wą do określania ich wysokości jest 
rodzinny wywiad środowiskowy 
przeprowadzony przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej, do którego 
poszkodowany winien się zgłosić;

zasiłki celowe z pomocy spo-
łecznej w kwotach do 20 tys. zł 

oraz powyżej tej kwoty. Pomoc 
ta przeznaczona jest na remont 
albo odbudowę budynku miesz-
kalnego lub lokalu mieszkalne-
go, który został zniszczony lub 
uszkodzony w wyniku powodzi, 
podtopień, intensywnych opa-
dów atmosferycznych, silnych 
wiatrów, wyładowań atmos-
ferycznych lub osunięć ziemi, 

zwanych dalej „zdarzeniem 
klęskowym". 

Szczegółowe wytyczne Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz wszelkie dodatkowe informacje 
są dostępne na stronie www.katowice.
uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczen-
stwa-i-zarzadzania-kryzysowego/zasil-
ki-celowe.  (ŚUW/kik)

Pomoc dla poszkodowanych    
       przez burze

Przedsiębiorstwo Remontów  
ulic i Mostów S.a.,

44-100 Gliwice, ul. Nad bytomką 1, 
ogłasza nabór ofert  

na zakup serwera i komputerów.
Oferta powinna zawierać wycenę na:
• serwer – 1 szt.:

Np. Dell PowerEdge R720 Intel Xeon 2x E5-2640v2
CPU Xeon minimum 2 szt.
Liczba rdzeni min.
Liczba wątków min.

8
16

Bazowa częstotliwość procesora 
min.

2,00 GHz
– maks. częstotliwość 
turbo 2,50 GHz

Pamięć RAM – minimum 128 GB minimum 128 GB
2Rx4 DDR3L-1600R ECC

Możliwość instalacji minimum 
10 szt. hdd 2,5” – interfejs SAS

HDD 300 GB SAS 2,5” 15K RPM 
– system minimum 2 szt.

HDD 600 GB SAS 2,5” – dane minimum 8 szt.
WinSvrCAL 2019 – licencja 
dostępowa do Active Directory 70 szt.

Windows SvrDCCore 2019  
– bez limitu maszyn wirtualnych 1 szt.

Gwarancja NBD 36 miesięcy OnSite  
– wymiana sprzętu

• stacje komputerowe – 18 szt.:

Np. Dell 7040 i7-6700 | 16gb | ssd 480gb | win 10

Processor type 6th Generation Intel Core i7 
series

Memory Minimum 16GB  DDR4
Hard disk drives Type SSD – minimum 480gb
Video. – PCI Express x16 
graphics adapter

Integrated Intel HD Graphics 
530 / 510

Audio. Two channel High Definition 
Audio

Network. Ethernet capable of 
10/100/1000 Mb/s 

System Operacyjny Windows 10 prof. Pl

Gwarancja na komputer 36 miesięcy, realizowana  
na miejscu

• monitory – 18 szt.:

Np. Dell P2719H
Wielkość ekranu 27” in, IPS, W-LED
rozdzielczość 1920 x 1080 pixels
Jasność 300 cd/m²
kontrast statyczny 1000:01:00
odświeżanie 50 Hz – 75 Hz.

Gwarancja
36 miesięcy, realizowana  
na miejscu u klienta

• laptopy – 25 szt.:
Np. DELL E5500

Processor type 6th Generation Intel Core i7 
series

Matryca 15,6”
Memory min. 16GB DDR4
Hard disk drives Type SSD – minimum 480gb
Video. Intel HD Graphics 530/510
 System Operacyjny Windows 10 prof. Pl

Gwarancja na komputer 36 miesięcy, realizowana  
na miejscu

Miejsce składania ofert
Oferty należy przesłać na adres e-mailowy ecieszowic@pruim.
gliwice.pl.
Termin składania ofert
Oferty należy przesłać do 16 lipca 2020 r.

Przedsiębiorstwo Remontów  
ulic i Mostów S.a.,

44-100 Gliwice, ul. Nad bytomką 1,
sprzeda jednostki sprzętowo-transportowe:

lp. nazwa nr 
ewid.

rok 
prod.

Cena  
mini- 
malna

[zł brutto]
uwagi

1.
Koparko- 
ładowarka  
CASE 
695SR

5-0242 2007 40 000,00

Jednostka 
uszkodzona, 
do naprawy, 

wycofana  
z eksploatacji

2.

Przyczepa 
rolnicza 
ZASŁAW 
D-737 
[6t] SG 
01010

7-0153 1997 3000,00
Przyczepa 

do remontu, 
wycofana  

z eksploatacji

3.

Skoda 
Superb 
1968 ccm 
/ 125kW
SG 2842J

7-0255 2012 42 000,00
Pojazd 

sprawny, 
aktualnie 

użytkowany

Wszelkich informacji udziela: 
Dyrektor ds. Logistyki, nr tel. 32/270-40-03, wew. 140.
Oferty proszę składać w siedzibie firmy: Gliwice, ul. Nad Bytom-
ką 1 lub drogą elektroniczną e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
Termin składania ofert: 16 lipca 2020 r.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie 
prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

komunikaty

https://www.wfosigw.katowice.pl/
https://www.wfosigw.katowice.pl/
https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/zasilki-celowe
https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/zasilki-celowe
https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/zasilki-celowe
https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/zasilki-celowe
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SPORT

GTk Gliwice w finale turnieju barażowego strefy śląsko-opolskiej wysoko 
pokonało MOSM bytom 87:67 i awansowało do finałów Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski u-18. Turniej finałowy z udziałem 12 zespołów odbę-
dzie się we wrześniu.

W ubiegłotygodniowych półfina-
łach oba zespoły: MOSM Bytom 
i GTK Gliwice wyraźnie pokona-
ły swoich rywali. Finał barażu 
zapowiadał się więc niezwykle 
interesująco i tak praktycznie 
było od pierwszych sekund.

Rywalizacja od pierwszego 
gwizdka była zacięta, a żaden 
z zespołów nie potrafił odsko-
czyć.

GTK punktowało głównie za 
sprawą Mikołaja Adamczaka, 
którego podopieczni Aleksandra 
Sędzika nie potrafili zatrzymać.

Kiedy podkoszowy gliwiczan 
opuścił parkiet, jego miejsce 
zajął Bartosz Chodukiewicz i to 
również stanowiło spore wy-
zwanie dla MOSM-u. Pomogła 
dopiero obrona strefowa, dzięki 

której piłka już tak łatwo nie 
dochodziła w pole trzech se-
kund, a skuteczność z dystansu 
w wykonaniu drużyny Andrzeja 
Bartosza pozostawiała sporo do 
życzenia.

Szybko grający bytomianie 
potrafili wykorzystać ten fakt 
i sporo punktów zdobywali po 
kontratakach lub też z ponowie-
nia po ofensywnych zbiórkach.

Gliwiczanie próbowali odpo-
wiedzieć agresywną obroną na 
całym boisku, ale dwie pułapki 
zakończyły się niepowodzeniem 
i MOSM zdobył łatwe punkty.

Po wznowieniu gry nadal lepiej 
prezentowali się bytomianie, 
którzy grali niezwykle dynamicz-
nie. Na szczęście GTK w końcu 
się przebudziło.

Druga połowa przebiegała już 
pod dyktando GTk.

Bytomianie wyraźnie opadli z sił. 
Nie mieli już pomysłu, jak sforso-
wać zasieki rywala, a gliwiczanie 
jak wytrawny bokser wykorzy-
stywali błędy rywali i konse-
kwentnie budowali przewagę.

Na zestaw podkoszowy adam-
czak – Chodukiewicz nie było 
sposobu!

Dodatkowo podopieczni An-
drzeja Bartosza poprawili 
skuteczność w rzutach z dy-
stansu. Brylował w nich Michał 
Podulka i mistrzowie strefy 
śląsko-opolskiej z każdą kolej-
ną upływającą minutą meczu 
byli coraz bliżej upragnionego 
awansu do finałów Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski. 

Koszykarze Aleksandra Sędzika 
zupełnie stracili nadzieję na 
korzystny rezultat.

W ostatnich fragmentach 
meczu mogliśmy już oglądać 
totalną dominację gliwiczan, 
którzy po chwili mogli rozpo-
cząć celebrowanie sukcesu.

Turniej finałowy Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski U-18 z udzia-
łem 12 najlepszych zespołów 
w naszym kraju odbędzie się 
między 8 a 13 września. Póki 
co, nie jest znany organizator 
imprezy, ale o prawo organiza-
cji będzie się starać m.in. GTK 
Gliwice.  (GTK/kik)

GTk zagra o mistrzostwo u-18
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Tak! Piast wiceliderem!

kolejna w polskiej piłce współpraca między wielką drużyną 
bijącą się o tytuły mistrza Polski a klubem zrzeszającym 
sportowców niepełnosprawnych. Tym razem w Gliwicach!  
W nowym sezonie w piłkarskich rozgrywkach organizowa-
nych przez Polski Związek Sportu Niesłyszących drużyny MIG 
Gliwice będą występować pod nazwą MIG Piast Gliwice. 

To wynik porozumienia zawar-
tego przez obydwa kluby. Tym 
samym powstał projekt MIG 
Piast Gliwice – Deaf Football.

– Współpraca została zawiązana 
z inicjatywy Piasta. Prezes futsa-
lowego Piasta Krzysztof Boche-
nek nie ukrywał, że inspirował 
się Wisłą Kraków oraz Śląskiem 
Wrocław i ich zaangażowaniem 
w drużyny blind footballu. Jeste-
śmy z jednego miasta, od roku 
sekcja piłkarska w MIG-u jest 
lepiej poukładana niż było to 
wcześniej, zostaliśmy zauważeni. 
Kierunek wydawał się naturalny. 
Piast zyska na tym marketin-
gowo, ale też chciał MIG-owi 

pomóc w wymierny sposób. 
Dostaniemy sprzęt i transport 
na mecze i turnieje, w których 
bierzemy udział w całej Polsce. 
Marka Piasta przyciągnie też 
do nas kolejnych zawodników – 
cieszy się Szymon Wesołowski, 
trener zarówno futsalistów, jak 
i piłkarzy MIG-u rywalizujących 
w piłce nożnej 11-osobowej.

Współpraca z Piastem pozwoli 
MIG-owi wypłynąć na szerokie 
wody, a w przyszłości być może 
podjąć rękawicę w rywalizacji 
ze słyszącymi zawodnikami 
w ligowych zmaganiach.

(www.laczynaspilka.pl)

Piast zdobył bardzo ważne punkty ze Śląskiem Wrocław – bezpośrednim rywalem 
w walce o europejskie puchary. Skromne, ale cenne zwycięstwo 1:0 pozwoliło 
wrócić podopiecznym Waldemara Fornalika na pozycję wicelidera. Zwycięskiego 
gola na wagę trzech punktów zdobył Piotr Parzyszek w 36. minucie rywalizacji.

Obie drużyny rozpoczęły mecz 
dynamicznie. Jako pierwsi groź-
nie zaatakowali goście, którzy 
już w 6. minucie oddali celny 
strzał. Przy pierwszej okazji sę-
dzia odgwizdał spalonego, przy 
drugiej kunsztem bramkarskim 
wykazał się František Plach. 
Po pierwszej fali ofensywnej 
Śląska do głosu doszedł Piast. 
Najpierw strzelał Kristopher 
Vida, a w 19. minucie dosko-
nałej okazji nie wykorzystał 
Sebastian Milewski. 

Co nie udało się młodzieżow-
cowi Niebiesko-Czerwonych, 
chwilę później udało się Pio-
trowi Parzyszkowi. 

Napastnik mistrzów Polski 
w doskonały sposób wykoń-
czył podanie Martina Koncz-
kowskiego. Piast prowadził 
przy Okrzei ze Śląskiem od 36. 
minuty i zdołał opanować emo-
cje. Kibice zebrani na trybunach 
oraz przed telewizorami byli 
świadkami szybkiego i atrak-
cyjnego futbolu.

Nie zwolnili tempa piłkarze 
Waldemara Fornalika, którzy 
już kilkadziesiąt sekund po 
wznowieniu gry oddali kolej-
ne celne uderzenie. Uczynił 
to Sebastian Milewski, który 

ewidentnie chciał się zreha-
bilitować i podwyższyć prowa-
dzenie. Wysoka temperatura 
wydawała się nie przeszkadzać 
zawodnikom obu drużyn. 
Szybkie wymiany podań, 
duża liczba akcji zakończonych 
strzałami. Nie brakowało tak-
że wyrównanych pojedynków 
fizycznych.

efektowne spotkanie dało 
tylko jedno trafienie. 

Było blisko, by Piast prowadził 
2:0, ale Sebastian Milewski był 
na spalonym i sędzia gola nie 
uznał. Ostatecznie skończyło 
się 1:0 i Piast mógł dopisać 

bezcenne trzy punkty do swo-
jego konta, zmniejszając stratę 
do Legii Warszawa do ośmiu 
oczek.

– Spotkały się dwie drużyny, 
które chciały grać w piłkę 
i stwarzały sobie sytuacje do 
zdobycia bramki. Do Gliwic 
przyjechał bardzo trudny prze-
ciwnik, który był wymagający. 
Gratuluję drużynie zwycięstwa 
w naprawdę ciężkim spotkaniu 
– ocenił Waldemar Fornalik na 
pomeczowej konferencji pra-
sowej.

Biuro Prasowe  
Piast Gliwice SA
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WybORy PReZyDeNTa RP

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 nazwi-
sku więcej niż jednego kandydata,  
Twój głos będzie nieważny.
4. Znak „X” to co najmniej dwie linie 
przecinające się wewnątrz kratki.

Wybieramy  
Prezydenta RP

Frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła w Gliwicach 66,27%. Ważne głosy 
oddało około 89 tys. mieszkańców. Postarajmy się, by frekwencja w drugiej turze była jeszcze wyższa! 
Warto pamiętać, że każdy z nas, uczestnicząc 12 lipca w wyborach i oddając swój głos, ma wpływ na 
to, kto będzie reprezentował nasz kraj przez najbliższe 5 lat. Głosować będzie można w tych samych 
lokalach wyborczych, co 28 czerwca (wykaz siedzib komisji wyborczych publikujemy na sąsiedniej 
stronie, a wykaz ulic – na str. 12–14).

KANDYDACI

RAFAŁ TRZASKOWSKIANDRZEJ DUDA
TRZaSkOWSkI Rafał kazimierz,  
lat 48, wykształcenie wyższe politolo-
giczne, wykonujący zawód pracownika 
samorządowego, miejsce pracy: Urząd 
m.st. Warszawy, zamieszkały w Warsza-
wie, członek Platformy Obywatelskiej RP;

DuDa andrzej Sebastian,  
lat 48, wykształcenie wyższe praw-
nicze, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie 
należy do partii politycznej;

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydział Spraw Obywatelskich  
informuje:

 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.

Terminy dotyczące głosowania  
korespondencyjnego

 Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych po 7 lipca, może zgłosić zamiar głosowania koresponden-
cyjnego najpóźniej do 10 lipca, do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej bip.gliwice.eu  
w zakładce WybORy PReZyDeNTa RZeCZyPOSPOlITeJ POlSkIeJ – 2020 R.

II TuRa

https://bip.gliwice.eu/wybory_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej___2020_r_
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WybORy PReZyDeNTa RP

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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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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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



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 28/2020 (1012), 9 lipca 202014

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
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kOlORy MIaSTa

Są młodzi lub trochę starsi, mniej lub bardziej doświadczeni i różnie wykształceni. Malują, zajmują się grafiką, metalopla-
styką, rzeźbą, tkaniną artystyczną i fotografią, kontynuując tradycje gliwickiej Grupy Plastycznej FauN działającej od 1977 
roku. Dysponują własną galerią (w CH Forum), do której zapraszają również członków innych śląskich grup artystycznych. 
Właśnie otworzono tam zbiorową wystawę pokonkursową, która fantastycznie przedstawia techniczne umiejętności 
i ogromną wrażliwość twórców nieprofesjonalnych.

Tuż przed wybuchem epidemii spotkałam 
się z Grażyną Marszałek z Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach. Musiałyśmy 
omówić szczegóły mojej własnej wystawy 
fotograficznej, której głównym bohaterem 
był – jakżeby inaczej – detal secesyjny. I od 
słowa do słowa dowiedziałam się, że pla-
nowany jest konkurs, w którego jury bra-
kuje jeszcze jednej osoby do oceny dzieł 
artystów niezajmujących się zawodowo 
malarstwem. Tak skrzyżowały się ścieżki 
moje i Faun-Arta. Dzięki ich pracom po 
raz kolejny wróciłam do przemyśleń nad 
fundamentalnym pytaniem: 

Czy wyłącznie malarz z dyplo-
mem akademii Sztuk Pięk-
nych może wzbudzić zaintere-
sowanie odbiorcy i czy tylko 
on może nazywać się artystą? 

W historii sztuki mamy wiele przykładów 
nieprofesjonalnych twórców, którzy zyskali 
sławę. Często ich dzieła nazywa się sztuką 
naiwną. Walory nieprofesjonalnych malarzy 
jako pierwsza doceniła Francja. Już w 1884 
roku, bazując m.in. na takich dziełach, 
powstał w Paryżu Salon Artystów Niezależ-
nych. Co prawda, był w większości głosem 
sprzeciwu artystów profesjonalnych, których 
twórczość nie była aprobowana. Dało to jed-
nak możliwość pokazania się i innym, którzy 
nie ukończyli Akademii. 

Henriego Juliena Rousseau „Celnika” odkryli 
dla bohemy Montparnasse’u Alfred Jarry 
i Guillaume Apollinaire. Paradoksalnie nigdy 

nie było jego zamiarem zostać artystą awan-
gardowym – pragnął uznania akademików 
tradycjonalistów, a był wielbiony przez Ma-
tisse’a, Deraina, Braque’a, Picassa, Rouaulta, 
Vlamincka i Dufy’ego. W Polsce symbolem 
twórcy naiwnego stał się Nikifor. Dla niego 
sztuka była tak oczywista jak oddychanie, 
jedzenie czy palenie papierosów. Również 
dzieła Teofila Ociepki i Erwina Sówki z Grupy 
Janowskiej łączącej śląskich malarzy prymi-
tywistów urzekają swoistym ujęciem świata. 

Ja osobiście jestem oczarowana obrazami 
gruzińskiego malarza Nika Pirosmaniego 
(właściwie Pirosmanaszwiliego, 1862–1918). 

Niestety, tak jak wielu świetnych malarzy, nie 
doczekał powszechnego uznania. Sława przy-
szła po śmierci. Odkryli go dla świata bracia 
Zdaniewiczowie (Gruzini, których ojcem był 
Polak). Z osobą artysty wiąże się romantycz-
na historia. Dla aktorki i tancerki Margarity 
kupił za wszystkie pieniądze kwiaty. Sprzedał 
nawet dom! Tancerka róże przyjęła, a później 
odjechała z innym – bogatym kochankiem. 
Historię nieszczęśliwego zauroczenia wy-
śpiewała Ałła Pugaczowa w przeboju „Milion 
purpurowych róż”. 

Różnorodność w postrzega-
niu rzeczywistości w wydaniu 
artystów nieprofesjonalnych 
zaskakuje i hipnotyzuje. O ob-
razach gliwickiego Faun-arta 
powiem tyle: są jak powieść 
szkatułkowa. 

Oto droga do raju (obraz Marka Jędryska). 
Naszym Edenem jest… jeden z maleńkich 
butików w przestrzeni centrum handlowego 
(dla utrudnienia napis pokazany w lustrzanym 
odbiciu). Mamy do wyboru dwie ścieżki: tę 
prowadzącą do sfery wyższej świadomości 
i drugą, kierującą nas w objęcia masowego 
konsumpcjonizmu. Wybór właściwej uczyni 
nas szczęśliwymi (obraz Anny Przybylskiej), 
natomiast ta z pozoru łatwiejsza zaprowadzi 
nas do niepokojącego, surrealistycznego świa-
ta jak z sennych majaków (obraz Grzegorza 
Bobrowskiego). Aż trafimy do rzeczywistości 
pokazanej w dziele Piotra Gregulskiego. Tego 
typu historie można dowolnie mieszać i cią-
gnąć w nieskończoność!…

Inny sposób spojrzenia na zbiorową wystawę 
to znalezienie w prezentowanych dziełach 
odpowiedników u sławnych mistrzów. 
Portret kobiety w białej bluzce przypomina 
„Portret matki” Henryka Rodakowskiego, 
a nagrodzone fantastyczne drzewo Mie-
czysława Filipiaka – w nastroju i kolorystyce 
obrazy Zdzisława Beksińskiego. Odwołanie 
do japońskiej mangi, Gustava Klimta czy 
Balthusa też znajdziemy.

Zainteresowanych Faun-Artem zachęcam 
do obejrzenia ekspozycji i śledzenia fejs-
bukowego profilu grupy (https://www.
facebook.com/pg/SAfaunart/). Nie byłabym 
też sobą, gdybym nie przytoczyła imion 
i nazwisk nagrodzonych i wyróżnionych 
w konkursie. Są to: Grzegorz Bobrowski 
(I miejsce za obraz „Zgiełk”), Bożena Ewa 
Kozłowska (II miejsce za „Body”), Jadwiga 
Borczuch (III miejsce za „Jedno Życie”), 
Barbara Wachowicz-Białowąs (wyróżnienie 
za obraz „Tęsknota”), Mieczysław Filipiak 
(wyróżnienie za obraz „Korona”). Specjal-
ne wyróżnienie jury otrzymała Katarzyna 
Karkoła za obraz „Dziewczyna w błękicie”. 
 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

FauN-aRT I luDZIe

Grzegorz bobrowski, „Zgiełk”

Jadwiga borczuch,
„Jedno Życie”

anna Przybylska,
„Juhuu”

https://www.facebook.com/SAfaunart/
https://www.facebook.com/SAfaunart/
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OGŁOSZeNIa

Zarząd budynków Miejskich 
I Towarzystwo budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zarząd budynków Miejskich 
II Towarzystwo budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie  

zamówienia publicznego – przetargi nieograniczone, pn.:

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

oferty pracykomunikaty

Śląska Sieć  
Metropolitalna  

Sp. z o.o.,  
ul. bojkowska 37P, 
44-100 Gliwice,

ogłasza nabór na stanowisko
kontrolera Strefy Płatnego 

Parkowania
Miejsce pracy: Gliwice

Do głównych zadań osoby zatrudnionej 
na stanowisku będzie należało:
• sprawdzanie opłat samochodów 

zaparkowanych w Strefie Płatnego 
Parkowania (praca w zmiennych wa-
runkach atmosferycznych).

Nasze wymagania to:
• preferowane wykształcenie średnie,
• znajomość przepisów ustawy prawo 

o ruchu drogowym oraz ustawy o dro-
gach publicznych,

• podstawowa znajomość topografii 
miasta Gliwice,

• umiejętność sprawnego posługiwania 
się komputerem i smartfonem,

• umiejętność pracy w zespole, komuni-
katywność, kultura osobista,

• odpowiedzialność, dokładność, efek-
tywność w działaniu, wysoka odpor-
ność na stres i pracę pod presją czasu,

• spostrzegawczość i podzielność uwagi,
• zdolność szybkiego uczenia się.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku,
• mile widziane prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ra-

mach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posia-

danych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kom-

petencji i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pra-

cę w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą 
ofertą, prześlij nam list motywacyjny, 
swoje CV wraz z oświadczeniem zawie-
rającym zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na adres: re-
krutacje@ssm.silesia.pl w temacie „Kan-
dydat na stanowisko kontrolera Strefy 
Płatnego Parkowania” lub złóż osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropoli-
talnej Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P 
w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy.
Inne informacje:
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, 

a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,  
ul. bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

ogłasza nabór na stanowisko
administratora ds. systemów  

informatycznych  
(administrator systemów linux / SySOPS)

Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby za-
trudnionej na stanowisku będzie 
należało:
• administrowanie serwerami 

i aplikacjami,
• tworzenie i automatyzacja pro-

cesów przy użyciu skryptów 
lub dostępnych narzędzi,

• współpraca z innymi zespołami 
przy wdrażaniu nowych roz-
wiązań i projektów,

• dokumentowanie oraz współ-
dzielenie wiedzy w zespole,

• dbałość o ciągłość pracy sys-
temów IT administrowanych 
przez firmę,

• diagnozowanie oraz rozwiązy-
wanie problemów związanych 
z awariami urządzeń i syste-
mów informatycznych,

• opieka nad systemami infor-
matycznymi klientów.

Nasze wymagania to:
• bardzo dobra znajomość i do-

świadczenie z systemami ope-
racyjnymi Linux (mile widziane 
certyfikaty),

• minimum dwa lata doświad-
czenia zawodowego w udzie-
laniu wsparcia na poziomie 
2 i/lub 3 linii w środowisku 
opartym o system Linux,

• bardzo dobra znajomość i do-
świadczenie związane z konte-
nerami (docker),

• doświadczenia w konfigura-
cji serwerów http (apache, 
nginx), load balancer (ha-
proxy), serwerów pocztowych 
(postfix),

• umiejętność automatyzacji za-
dań, wykorzystując dostępne 
narzędzia i języki (np.: bash, 
python, perl, ansible, puppet 
i chef),

• praktyczne doświadczenie 
związane z implementacją, 
konfiguracją i utrzymaniem 
środowiska opartego o roz-
budowane systemy Linuxowe,

• samodzielność w podejmowa-
nych działaniach, jak również 
umiejętność współpracy z ze-
społem,

• zaangażowanie oraz sumien-
ność w realizacji powierzonych 
zadań,

• prawo jazdy kat. B, 

• znajomość języka angielskie-
go w stopniu pozwalającym na 
czytanie dokumentacji,

• umiejętności analityczne, skru-
pulatność.

Dodatkowym atutem będzie:
• umiejętność wykorzystania 

narzędzi takich jak: git, jen-
kins, svn,

• znajomość technologii i praktyk 
monitorowania infrastruktury,

• wiedza w zakresie zagadnień 
dotyczących sieci,

• znajomość infrastruktury 
sprzętowej stosowanej w Da-
ta Center (serwery, macierze), 

• wiedza w zakresie systemów 
Windows, w tym Windows 
Server, Active Directory,

• znajomość systemów wirtu-
alizacyjnych oraz systemów 
back-upowych.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia 

w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do 

posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich 

kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną wy-
zwań pracę w firmie o stabilnej 
pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na 
naszą ofertą, prześlij nam list 
motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekru-
tacji na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „kandydat 
na stanowisko administratora 
ds. systemów informatycznych” 
lub złóż osobiście w sekretaria-
cie Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P 
w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpo-
wiedzi jedynie na wybrane oferty 
pracy.
Inne informacje:
• nadesłanych ofert nie odsyła-

my, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

Śląska Sieć Metropolitalna 
Sp. z o.o., ul. bojkowska 37P, 

44-100 Gliwice,
ogłasza nabór na stanowisko
młodszy specjalista ds. serwisu

Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stano-
wisku będzie należało:
• diagnostyka oraz usuwanie awarii instalacji tele-

technicznych, światłowodowych oraz urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych,

• realizacja planów konserwacji instalacji oraz urządzeń,
• wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii oraz 

bieżącej eksploatacji urządzeń monitoringu CCTV, 
sieci światłowodowych,

• montaż instalacji elektrycznych, światłowodo-
wych, teleinformatycznych,

• praca z dokumentacją techniczną, sporządzanie 
raportów, rejestrowanie wykonanych zadań.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie średnie,
• znajomość zagadnień z dziedziny elektryki, elek-

troniki i transmisji światłowodowej,
• znajomość arkusza kalkulacyjnego, np. MS Excel,
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3 m,
• prawo jazdy kat. B,
• uprawnienia elektryczne SEP E1 do 1kV,
• umiejętność współpracy w zespole, komunika-

tywność, sumienność, dobra organizacja pracy, 
• odpowiedzialność, dokładność, efektywność 

w działaniu oraz odporność na stres.
Dodatkowym atutem będzie:
• praktyczna znajomość protokołów i usług sieciowych,
• umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych,
• wiedza w serwisowaniu automatów sprzedają-

cych, biletowych lub parkomatów,
• umiejętność obsługi agregatów prądotwórczych,
• prawo jazdy kat. B+E, uprawnienia zwyżki, HDS, 

inne.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy 

o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kom-

petencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwa-

lifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie 

o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij 
nam list motywacyjny, swoje CV wraz z oświadcze-
niem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.silesia.
pl w temacie „Kandydat na stanowisko młodszego 
specjalisty ds. serwisu” lub złóż osobiście w sekre-
tariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. przy 
ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na 
wybrane oferty pracy.
Inne informacje:
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 

po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

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

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 Ogólnokształ-
cących 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 umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Ukończone ekonomiczne jednolite studia magi-
sterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, 
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub 
ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co 
najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub posia-
danie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego 
do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat 
księgowy wydany na podstawie odrębnych przepisów 
lub wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na pod-
stawie odrębnych przepisów lub ukończona średnia, 
policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i po-
siadanie 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 pracownikach samorzą-
dowych (DzU z 2016 r., poz. 902, z późniejszymi zmia-
nami) – w tym min. obywatelstwo polskie, posiadanie 
pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta-
nie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

6. Mile widziana umiejętność obsługi komputera (pro-
gramy: 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 szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego, jednostek budżetowych, samorządowych zakła-
dów budżetowych, państwowych funduszy celowych 
oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 
działalności instytucji państwowej oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów 
lub za przestępstwo skarbowe.

10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na propo-
nowanym stanowisku. 

Wymagania dodatkowe
1. Mile widziana praca na podobnym stanowisku.
2. Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punk-

tualność, kreatywność, komunikatywność, umiejęt-
ność organizacji pracy na stanowisku, a także pracy 
w zespole, wysoka kultura osobista.

3. Obsługa urządzeń biurowych.
II. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
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 narażeniem na sy-
tuacje stresujące.

4. Większość czynności jest wykonywana w pozycji 
siedzącej.

5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (DzU 
z 2018 r., poz. 936) oraz Regulaminem wynagra-
dzania pracowników niebędących nauczycielami  
w ZSO nr 5 w Gliwicach.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o nabo-
rze – niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie 
przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie 
ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu wymagania dodatkowe.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.
2. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o ra-

chunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz 
innych właściwych przepisów.

3. Prowadzenie konta dochodów samorządowej jed-
nostki budżetowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych.

4. Dekretacja i księgowanie dokumentów zgodnie z prze-
pisami i zasadami obowiązującymi w samorządowej 
jednostce budżetowej.

5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z ra-
chunków jednostki.

6. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji 

gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
8. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rze-

telności dokumentów dotyczących operacji gospo-
darczych i finansowych.

9. Współtworzenie projektu budżetu oraz harmono-
gramu wydatków.

10. Współtworzenie projektów regulacji wewnętrznych.
11. Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych 

i innych do analizy ekonomicznej.
12. Kompleksowa kontrola w zakresie finansów i księ-

gowości.
13. Szczegółowy zakres zadań określi przydział czynności.
V. Wymagane dokumenty
1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o za-

trudnienie.
2. Curriculum Vitae.
3. List motywacyjny.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształ-

cenie, posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów 

potwierdzających doświadczenie zawodowe.
6. Kopie dokumentów potwierdzających stopień nie-

pełnosprawności (jeśli dotyczy).

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdol-
ności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 
praw publicznych.

8. Oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwa-
lającym na pracę na wskazanym stanowisku pracy 
(w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skiero-
wany na badania lekarskie wstępne do wskazanego 
lekarza medycyny pracy).

10. Kserokopia referencji (jeśli kandydat posiada).
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na prze-

twarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji, 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 zobowiązany 
będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy ory-
ginału dokumentów.

13. Oświadczenia wymienione w powyższych punktach 
muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać oso-
biście, pocztą bądź elektronicznie na adres e-mailowy:  
sekretariat@zso5.gliwice.eu w terminie do 17 lipca 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 sta-
nowisko – 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 Ogólnokształ-
cących nr 5 w Gliwicach po wyżej wymienionym terminie, 
nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez Komisję powołaną przez 
Dyrektora ZSO nr 5 w Gliwicach.
Otwarcie kopert nastąpi 20 lipca 2020 r. o godz. 10.00.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych 
dokumentów zostaną poinformowani telefonicznie o ter-
minie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/232-25-01.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona 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 kon-
kursu 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 miesięcy od dnia 
zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia wyników 
naboru. Na wniosek kandydata dokumenty mogą zostać 
odebrane osobiście przed upływem ww. terminu. Po 
upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu, 
z czynności której komisja sporządza protokół.

Remont instalacji CO i CCW w budynku kotłow-
ni WP-70 oraz w budynku sprężarkowni.

Termin składania ofert: 10 lipca 2020 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 10 lipca 2020 r. o godz. 10.05

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji bu-
dynku przy ul. Olchowej 26a w Gliwicach wraz ze 
zmianą sposobu ogrzewania na instalację gazową 
wraz z pracami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: 10 lipca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 lipca 2020 r. o godz. 10.00

Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji 
gazowej w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice przy  
ul. Przemysłowej 2a/1, 2 i 4 oraz ul. Przemysło-
wej 2b/1, 3 i 4 wraz z wykonaniem instalacji centralne-
go ogrzewania i dobudową przewodów kominowych  
z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń 
na paliwo stałe, częściową przebudową instalacji 
wod.-kan. w części wspólnej, wykonaniem pomiesz-
czeń łazienek w mieszkaniach przy ul. Przemysło-
wej 2b/1 i 3 oraz ich przebudową w mieszkaniach 
przy ul. Przemysłowej 2a/1 i 4 z jednoczesną prze-
budową instalacji elektrycznej w tych mieszkaniach. 

Termin składania ofert: 10 lipca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 lipca 2020 r. o godz. 10.00

Remonty mieszkań w budynkach Gminy Gliwice 
oraz budynkach TbS zarządzanych przez Zarząd 
budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi 
Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10. 

Termin składania ofert: 13 lipca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 13 lipca 2020 r. o godz. 10.00

Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego przy ul. Różanej 1 w Gliwicach wraz z zago-
spodarowaniem terenu wokół budynku.

Termin składania ofert: 13 lipca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 13 lipca 2020 r. o godz. 11.00

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ró-
żanej 3 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem 
terenu wokół budynku.

Termin składania ofert: 17 lipca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 17 lipca 2020 r. o godz. 10.00

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łuka-
siewicza 19 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem 
terenu wokół budynku.

Termin składania ofert: 17 lipca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 17 lipca 2020 r. o godz. 11.00

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji 
budynku przy ul. Rolników 254 w Gliwicach wraz ze 
zmianą sposobu ogrzewania na instalację gazową 
wraz z pracami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: 9 lipca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2020 r. o godz. 10.00

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie 
miasta Gliwice – 8 zadań inwestycyjnych.

Termin składania ofert: 22 lipca 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 22 lipca 2020 r. o godz. 11.05

Gliwicki klub Sportowy Piast Sa,  
ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu na usługi 
społeczne, w trybie art. 138 ust. 1 rozdziału 6 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, których wartość  
zawiera się w przedziale od 30 000 euro do 750 000 euro, pn.: 
„Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia 
podczas imprez masowych organizowanych przez 

Gliwicki klub Sportowy „Piast” Sa na Stadionie 
Miejskim w Gliwicach przy ul. Stefana Okrzei 20  

w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.”
Termin składania ofert: 16 lipca 2020 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2020 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na  
www.piast-gliwice.nowybip.pl
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OGŁOSZeNIa
oferty pracy

●  samodzielny księgowy 
wykształcenie wyższe lub średnie ekono-
miczne z zakresu rachunkowości; min. 2 lata 
doświadczenia na podobnym stanowisku; 
znajomość przepisów prawa pracy; podsta-
wowa znajomość języka angielskiego; prak-
tyczna znajomość i umiejętność sporządzania 
dokumentów do US i ZUS (obsługa programu 
Płatnik); znajomość programu płacowego 
Optima; zakres obowiązków: sporządzanie list 
płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku 
dochodowego od osób fizycznych, sporządza-
nie rozdzielnika płac, sporządzanie deklara-
cji do ZUS, US, GUS, VAT; rozliczanie faktur 
zakupu, sporządzanie faktur sprzedaży, not 
księgowych i korygujących; obsługa księgowa 
Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożycz-
kowej; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice; 

●  kucharz 
wykształcenie zawodowe; mile widziane do-
świadczenie w obsłudze dużych przyjęć oraz 
gości restauracyjnych – dania z karty, przy-
gotowywanie dań na najwyższym poziomie 
kulinarnym pod względem smaku i estetyki 
podania, przestrzeganie norm i standardów 
produkcji, znajomość kuchni polskiej, w tym 
doświadczenie w przygotowywaniu dań 
z dziczyzny, wysoka kultura osobista i higiena 
pracy, zaangażowanie i sumienność, doświad-

czenie w cukiernictwie będzie dodatkowym 
atutem, pracodawca oferuje stabilną pracę 
w zgranym zespole, pracę w profesjonalnie 
wyposażonej kuchni, umowę o pracę, możli-
wość pracy w trybie zmianowym; pracodawca 
oferuje przeszkolenie do wykonywania obo-
wiązków; miejsce pracy: Rudziniec;

●  pracownik produkcji 
wykształcenie i doświadczenie: brak wyma-
gań; prawo jazdy kat. B; zakres obowiązków: 
produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; 
trzy zmiany; miejsce pracy: Gliwice Łabędy;

●  spawacz MaG 
wykształcenie: brak wymagań; doświadcze-
nie zawodowe na ww. stanowisku min. 5 lat; 
umiejętność czytania rysunku technicznego 
i składania elementów wg rysunku – waru-
nek konieczny; spawanie lekkich konstruk-
cji stalowych, jedna zmiana; mile widziany 
emeryt (wtedy umowa-zlecenie); miejsce 
pracy: Gliwice;

●  ślusarz remontowy 
wykształcenie zawodowe; doświadczenie: 
mile widziane; prawo jazdy kat. B; praca przy 
naprawach koparek, ładowarek, wagonów; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Kotlarnia.

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 2 lipca 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice, 

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze  
w Straży Miejskiej w Gliwicach.

1. Wymagania niezbędne:
a. posiadanie obywatelstwa polskiego,
b. ukończone 21 lat,
c. korzystanie z pełni praw publicznych,
d. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e. cieszenie się nienaganną opinią,
f. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
g. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popeł-
nione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

h. uregulowany stosunek do służby wojskowej.
2. Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
a. znajomość przepisów:

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

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

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

b. umiejętność sztuk walki potwierdzona właści-
wym dyplomem,

c. prawo jazdy kat. B,
d. dobra znajomość obsługi komputera,
e. dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
a. komunikatywność,
b. umiejętność pracy w zespole,
c. odpowiedzialność,
d. odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a. życiorys zawodowy,
b. kwestionariusz osobowy,
c. formularze oświadczeń.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie b i c, 
dostępne są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczo-
nym na stronie internetowej http://sm.bip.gliwice.
eu/ogloszenia/nabory lub w pokoju 113B po tele-
fonicznym ustaleniu terminu odbioru formularzy.
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. ochrona spokoju i porządku w miejscach pu-

blicznych,
b. podejmowanie i inicjowanie działań zmierzają-

cych do zapewnienia ładu i porządku publiczne-
go na terenie miasta Gliwice,

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

d. podejmowanie działań mających na celu zapo-
bieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń 
oraz współdziałanie w tym celu z innymi służba-
mi, instytucjami i organizacjami,

e. udział w zabezpieczeniach i akcjach,
f. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy 

lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc za-
grożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób 
postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, 
do momentu przybycia właściwych służb, a także 
ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

g. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uży-
teczności publicznej.

6. Warunki pracy: 
a. praca patrolowa w terenie,
b. praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
c. miejsce pracy: miasto Gliwice,
d. równoważny system czasu pracy w 4-miesięcz-

nym okresie rozliczeniowym,
e. pierwsza umowa o pracę na czas określony lub 

nieokreślony.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Straży Miejskiej w Gliwicach, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł 1,00%.

8. Dodatkowe informacje:
a. docelowe stanowisko przewidziane dla pracow-

nika realizującego wyżej opisany zakres zadań to 
inspektor;

b. zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwat-
ne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych 
przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru;

c. proponowane warunki zatrudnienia: wynagrodze-
nie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody moty-
wacyjne oraz nagrody za szczególne osiągnięcia;

d. dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowanych pomiesz-

czeniach,
• finansowanie dodatkowych uprawnień (po-

jazdy uprzywilejowane, użytkowanie urządzeń 
przeznaczonych do obezwładniania energią 
elektryczną (TASER)),

• możliwość korzystania z własnej siłowni oraz 
hali sportowej, 

• umożliwienie udziału w cotygodniowym 
szkoleniu w zakresie technik interwencji i sa-
moobrony, w tym użycia środków przymusu 
bezpośredniego, w tym urządzeń TASER, 

• systematyczne szkolenie z udzielania pierw-
szej pomocy, 

• praca w młodym i dynamicznie rozwijającym 
się zespole, 

• kadra kierownicza nastawiona na rozwój 
pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych;
e. planowany termin zatrudnienia: sierpień 2020 r.
8. Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane powinny dostarczyć kom-
plet własnoręcznie podpisanych dokumentów do 
siedziby Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w terminie do 13 lipca 
2020 r. do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział Organizacyjno-Finansowy,

ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
z dopiskiem na kopercie:

„kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży 
Miejskiej w Gliwicach”

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

Dokumenty uznane będą za złożone w terminie, 
jeżeli wpłyną na ww. adres do 13 lipca 2020 r. do 
godz. 13.00.
W przypadku złożenia dokumentów drogą elek-
troniczną należy podpisać dokumenty i wykonać 
fotokopie. Pracownik wydziału Organizacyjno-Finan-
sowego będzie się kontaktował w celu przekazania 
numeru referencyjnego.
Oświadczenia, życiorys, kwestionariusz powinny 
być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy spo-
rządzić w języku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.smgliwice.pl w zakładce BIP 
– NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych nastąpi do  
20 lipca 2020 r.
9. Inne informacje: 
a. selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie 

tylko na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,
b. planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz 

wykaz numerów referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach,

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach,  
ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice,

zatrudni pracownika na stanowisko specjalisty ds. kadr.
Zakres zadań, które będą wykonywa-
ne na stanowisku
1. Prowadzenie naboru do pracy 

pracowników pedagogicznych 
i niepedagogicznych.

2. Przygotowywanie informacji zwią-
zanych z naborem na wolne sta-
nowisko urzędnicze do ogłaszania 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Prowadzenie dokumentacji pra-
cowników od momentu naboru 
do zwolnienia (w wersji papie-
rowej i elektronicznej – program 
kadrowy ekspert):
a. sporządzanie dokumentacji 

związanej zatrudnieniem 
i zwolnieniem pracowników 
(przygotowanie umów o pracę, 
aneksów do umów, świadectw 
pracy),

b. ustalanie uprawnień do do-
datków za wysługę lat, nagród 
jubileuszowych, odpraw.

4. Prowadzenie teczek akt osobo-
wych i ewidencji pracowników.

5. Sporządzanie i rejestr umów-zle-
ceń, umów o dzieło.

6. Kierowanie pracowników na ba-
dania lekarskie.

7. Ustalanie prawa do urlopu wy-
poczynkowego, urlopu dla pora-
towania zdrowia.

8. Ewidencja absencji pracowni-
ków (urlopów wypoczynkowych, 
urlopów bezpłatnych, zwolnień 
lekarskich, opieki nad dzieckiem 
art. 188 KP, art. 67 e KN).

9. Ewidencja i kontrola obowiązko-
wych szkoleń BHP i PPOŻ.

10. Wydawanie i ewidencjonowanie 
legitymacji służbowych nauczy-
cieli.

11. Sporządzanie, wydawanie i ewi-
dencjonowanie zaświadczeń o za-
trudnieniu dla pracowników.

12. Prowadzenie spraw z zakresu do-
skonalenia nauczycieli – współ-
praca z koordynatorem WDN 
i głównym księgowym.

13. Dokumentowanie awansu zawo-
dowego nauczycieli od momentu 
złożenia wniosku przez nauczy-
ciela do otrzymania aktu nadania 
stopnia awansu zawodowego.

14. Przyjmowanie wniosków i nadzór 
nad realizacją pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli i nauczycieli eme-
rytów/rencistów .

15. Obsługa Portalu Informacji Miej-
skiej w zakresie zatrudnienia pra-
cowników.

16. Obsługa Systemu Informacji 
Oświatowej w zakresie zatrud-
nienia pracowników.

17. Prowadzenie sprawozdawczości 
na rzecz WE, KO i GUS w zakresie 
zatrudnienia.

18. Prowadzenie spraw kadrowych 
z wykorzystaniem programu SOD.

19. Współpraca w zakresie planowa-
nia, wykorzystania urlopów wypo-
czynkowych przez pracowników.

20. Współpraca w zakresie sporządza-
nia dokumentacji ubezpieczenio-
wej związanej ze zgłoszeniem, wy-
rejestrowaniem, korektą, zmianą 
danych osobowych pracowników.

21. Współpraca w zakresie opraco-
wywania regulaminów, instrukcji 
i innych przepisów normujących 
zasady funkcjonowania ZSP3 
w Gliwicach.

Wymagania niezbędne: 
a. obywatelstwo polskie,
b. posiadanie kwalifikacji zawodo-

wych niezbędnych do wykony-
wania pracy na ww. stanowisku 
– min. wykształcenie średnie, min 
3 lata doświadczenia zawodowego 
w dziale kadr,

c. posiadanie pełnej zdolności do 
czynności prawnych oraz korzy-
stanie z pełni praw publicznych,

d. kandydat nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem sądu za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

e. posiadanie stanu zdrowia pozwa-
lającego na zatrudnienie na stano-
wisku specjalisty.

Wymagania dodatkowe: 
a. mile widziane doświadczenie 

w pracy w dziale kadr w MJO,
b. ogólna znajomość przepisów 

ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks 
Pracy, ustawa o systemie oświaty, 
ustawa o finansach publicznych, 
ustawa o pracownikach samorzą-
dowych i wydanych na jej podsta-
wie przepisów wykonawczych,

c. znajomość programów firmy VUL-
CAN,

d. znajomość komputera (pakiet Mi-
crosoft Office, przeglądarek inter-
netowych i poczty elektronicznej 
– SOD),

e. umiejętność obsługi elektronicz-
nych urządzeń biurowych (faks, 
drukarka, kopiarka itp.).

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne: 
a. wysoka kultura osobista,
b. zdecydowanie i samodzielność 

w działaniu, dyspozycyjność,
c. umiejętność pracy w zespole.
Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku: 
a. praca wykonywana będzie w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 

w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 
nr 85,

b. praca o charakterze biurowym, 
wymagająca kontaktu z uczniami, 
nauczycielami, pracownikami szko-
ły oraz interesantami,

c. praca przy komputerze, wymaga-
jąca wymuszonej pozycji ciała,

d. narzędzia i materiały pracy: kom-
puter, telefon, drukarka,

e. stres związany z koniecznością 
koordynowania wielu spraw jed-
nocześnie,

f. budynek częściowo dostosowany 
dla osób niepełnosprawnych,

g. praca od poniedziałku do piątku, 
zgodnie z harmonogramem. 

Zatrudnienie: od 1 września 2020 r., 
z możliwością przesunięcia terminu 
zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę 
na czas określony.
Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu 
pracy – 1 etat (tj. 40 godzin wg har-
monogramu). 
Informacja na temat wymaganych 
dokumentów: 
a. list motywacyjny,
b. życiorys (CV) z uwzględnieniem 

dokładnego przebiegu kariery za-
wodowej,

c. kwestionariusz osobowy kandydata 
ubiegającego się o zatrudnienie,

d. kserokopie świadectw pracy (po-
świadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem),

e. kserokopie dokumentów (poświad-
czone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem) potwierdzających 
wykształcenie i kwalifikacje zawo-
dowe,

f. inne kserokopie dokumentów 
o posiadanych kwalifikacjach, 
umiejętnościach, uprawnieniach, 
jednoznacznie potwierdzające 
spełnianie wymagań niezbędnych 
i dodatkowych (poświadczone 
przez kandydata za zgodność z ory-
ginałem),

g. oświadczenie kandydata stwier-
dzające, iż korzysta z pełni praw 
publicznych,

h. oświadczenie kandydata stwierdza-
jące, iż posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych,

i. oświadczenie kandydata stwierdza-
jące, iż nie był skazany prawomoc-
nym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe,

j. oświadczenie kandydata stwierdza-
jące, iż posiada dobry stan zdrowia 
pozwalający na zatrudnienie na sta-
nowisku specjalisty,

k. oświadczenie kandydata o wyraże-
niu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów rekrutacji.

Informacje dotyczące terminu, miej-
sca, formy składania dokumentów:
a. dokumenty aplikacyjne należy skła-

dać osobiście, elektronicznie na ad-
res e-mailowy: sekretariat@zsp3.
gliwice.eu lub pocztą na adres: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,  
ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwi-
ce, w terminie do 13 lipca 2020 r. 
(do godz. 10.00), z dopiskiem: 
„Dotyczy naboru na stanowisko 
specjalisty ds. kadr”,

b. zgłoszenia, które wpłyną po wyżej 
wymienionym terminie, nie będą 
rozpatrywane,

c. otwarcie kopert nastąpi 13 lipca 
2020 r. o godz. 10.15,

d. kandydaci zakwalifikowani na 
podstawie analizy złożonych do-
kumentów zostaną poinformowani 
telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej,

e. dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-20-56,

f. złożone oferty nie będą odsyłane, 
nieodebrane po 3 miesiącach od 
dnia naboru zostaną zniszczone.

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo 
do odwołania konkursu bez podania 
przyczyny.
W miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, wyniósł 4%.
Dodatkowe informacje: 
a. jeżeli w jednostce wskaźnik zatrud-

nienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji ogłosze-
nia o naborze, jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem 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,

b. kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

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, podsta-
wą 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.

https://gliwice.praca.gov.pl/
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
http://www.smgliwice.pl/
mailto:sekretariat@zsp3.gliwice.eu
mailto:sekretariat@zsp3.gliwice.eu
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
mailto:info%40pkm-gliwice.com.pl?subject=
mailto:iod@pkm-gliwice.com.pl
mailto:iod@pkm-gliwice.com.pl
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OGŁOSZeNIa
nierucHomoŚcioferty pracy

obwieszczenia

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 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. 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 pię-
tro, 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, tele-
fon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 16 lipca 2020 r.

ul. SIeMIŃSkIeGO 26, lokal nr 7a,  
IV piętro, pow. 21,04 m2, 3 pomiesz-
czenia, 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 generalne-
go 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 (oficyna), pow. 58,70 m2, 
5 pomieszczeń, lokal do generalnego 
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.

ul. CHuDOby 5, lokal nr 18, IV piętro 
– poddasze (oficyna), pow. 31,08 m2, 
3 pomieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 6 sierpnia 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 
3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 700,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony 
na 28 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 23 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 30 lipca 2020 r.

ul. lIPOWa 38, garaż nr 1, parter, pow. 
15,21 m2, 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 6 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 13 600,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony 
na 27 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 22 lipca 
2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
Termin wpłaty wadium: 30 lipca 2020 r.

ul. lIPOWa 38, garaż nr 2, parter, pow. 
21,84 m2, 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 6 sierpnia 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 19 500,00 zł
Wadium: 2000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony 
na 27 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 22 lipca 
2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
Termin wpłaty wadium: 30 lipca 2020 r.

ul. NOWy ŚWIaT 2, lokal nr 7, III pię-
tro, pow. 33,93 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu (w lo-
kalu brak instalacji wod.-kan.)
Termin przetargu: 13 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 70 700,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony 
na 3 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocze-
śnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
29 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, tele-
fon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 6 sierpnia 2020 r.

ul. NOWy ŚWIaT 2, lokal nr 7a,  
III piętro, pow. 30,75 m2, 2 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego remontu 
(w lokalu brak instalacji wod.-kan.)
Termin przetargu: 13 sierpnia 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 100,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony 
na 3 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocze-
śnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
29 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, tele-
fon: 32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 6 sierpnia 2020 r.

ul. ZWyCIĘSTWa 14C, lokal nr I, par-
ter – oficyna (dostęp do nierucho-
mości przez bramę przejazdową oraz 
podwórko nieruchomości Zwycięstwa 
16-18), pow. 101,86 m2 + piwnica: 
10,40 m2, 5 pomieszczeń, przedsio-
nek, korytarz, WC, pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 13 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 256 300,00 zł
Wadium: 25 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony 
na 31 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 
28 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 6 sierpnia 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).

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni 

od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposa-

żone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpo-

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

ny przez profesjonalną firmę oraz moni-
torowany telewizją przemysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

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

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

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

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 Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicz-
nej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr ZGM/2020/296 do 22 lipca 2020 r.;
wydzierżawienia części nieruchomości stano-
wiącej własność Miasta Gliwice:
• nr 309/2020 do 21 lipca 2020 r.

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

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 Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 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, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
• nr 93/2020 do 16 lipca 2020 r.,
• nr 94/2020 do 16 lipca 2020 r.

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie:
• prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego wła-

sność Skarbu Państwa, o powierzchni 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 Zato-
rze, objętej księgą wieczystą nr Gl1G/00082001/2, o łącznej 
powierzchni 3541 m2.

Termin przetargu: 28 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 101 100 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.
Wadium: 10 110 zł
Termin oględzin: 16 lipca 2020 r. w godz. 14.30 – 15.00.
Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2020 r.

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

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

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

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

nierucHomoŚci na sprzeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta 
Miasta Gliwice, których organizatorem jest 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie jednostki w Gliwicach, na par-
terze budynku 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 Gliwicach (www.bip.gliwice.
eu) został podany do publicznej wiadomości wykaz zawie-
rający nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/23/2020 do 22 lipca 2020 r.

obwieszczenie
prezyDenta miasta GLiwice

ab.6740.7.2.2020 z 26 czerwca 2020 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1474 z późn. zmianami) zawiadamia się, że na wniosek 
z 28 maja 2020 r.

Miasta Gliwice 
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„budowa drogi gminnej łączącej ul. andersa (droga powiatowa 

nr 7211S) z ul. kozielską (droga powiatowa nr 7200S) wraz  
z rozbudową ul. Gagarina (droga gminna 130412S) w Gliwicach”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych 
działek (przed podziałem):
obręb Nowe Miasto:
nr 1736, nr 1658, nr 421, nr 1659, nr 422, nr 423, nr 424, nr 427, nr 428/4, 
nr 428/1, nr 426, nr 1672, nr 429/1,
obręb kłodnica:
nr 173, nr 134, nr 972.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać się z projektem 
budowlanym w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 w Wy-
dziale Architektury i Budownictwa, wyłącznie po uprzednim telefonicznym 
umówieniu spotkania.
Informację telefoniczną można uzyskać u osoby prowadzącej sprawę –Piotra 
Łaniewskiego, pod nr tel. 32/239-11-66.
Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść na piśmie, powołując się 
na znak niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia publicznego 
doręczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane do-
wody i materiały.

Miejski Zarząd usług komunalnych  
w Gliwicach, ul. Strzelców bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na czas zastępstwa  
na stanowisku opiekuna zwierząt  

w Schronisku dla zwierząt przy ul. Wschodniej  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum zasad-

nicze zawodowe,
• dyspozycyjność (praca wg harmo-

nogramu, również w weekendy).
Mile widziane: 
• doświadczenie w pracy ze zwie-

rzętami.
Do podstawowych obowiązków 
pracownika na ww. stanowisku 
będzie należało:
• karmienie i pielęgnacja zwierząt,
• opieka nad zwierzętami chorymi 

lub po zabiegach chirurgicznych, 
w tym podawanie leków, zgodnie 
z wytycznymi lekarza weterynarii,

• sprzątanie pomieszczeń dla zwie-
rząt i inne prace porządkowe,

• bezpieczne i łagodne obchodze-
nie się ze zwierzętami.

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organi-
zacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c  

(tel. 32/335-04-35) w terminie do 
17 lipca 2020 r. 
Oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę 

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

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składa-
nych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Ad-
ministratorem danych osobowych 
kandydatów ubiegających się o za-
trudnienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach reprezen-
towany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą roz-
patrywane. Zastrzegamy sobie moż-
liwość kontaktu tylko z wybranymi 
kandydatami. Złożonych ofert nie 
odsyłamy.

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
https://zdm.gliwice.pl/
http://www.mzuk.pl
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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. 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

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

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

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 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 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 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 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 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 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 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 Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 131 100,00 zł
Wadium: 13 200,00 zł
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 Miesz-
kaniowej 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 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować 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 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kon-
taktować 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 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kon-
taktować 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, 
przedpokój, 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 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kon-
taktować 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 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kon-
taktować 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 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kon-
taktować się do 15 lipca 2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 
14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2020 r.

ul. CHOPINa 2, lokal nr 1, parter, pow.  
30,67 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 600,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 21 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 16 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. PlebISCyTOWa 6, lokal nr 13, IV piętro 
(poddasze), pow. 28,06 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka z WC, 2 pomieszczenia pomocnicze, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 57 700,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 22 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 17 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. DuNIkOWSkIeGO 3, lokal nr 28, IV piętro, 
pow. 22,38 m2, 1 pokój, przedpokój, kuchnia, 
łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 69 812,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 22 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 17 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 
44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. SZTabu POWSTaŃCZeGO 78, lokal nr 4, 
I piętro, pow. 42,78 m2 + piwnica: 5,92 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 126 000,00 zł
Wadium: 12 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 21 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 16 lipca 2020 r. z ROM-4, ul. Dziewanny 
2, telefon: 32/231-53-24. 
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. DOlNyCH WaŁÓW 19b, lokal nr 11,  
II piętro (oficyna), pow. 29,07 m2 + piwnica: 
5,71 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 14.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 400,00 zł
Wadium: 7900,00 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 kon-
taktować się do 15 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. SIeMIŃSkIeGO 27F, lokal nr 22, IV piętro  
– poddasze (oficyna), pow. 68,63 m2, 2 poko-
je, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 194 600,00 zł
Wadium: 19 500,00 zł

Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 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  
22 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-
-29-97.
Termin wpłaty wadium: 30 lipca 2020 r.

ul. aSNyka 5, lokal nr 2, parter, pow. 28,32 m2 
+ piwnica 2,50 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 900,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 29 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  
24 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, tele-
fon: 32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2020 r.

ul. PIWNa 2, lokal nr 1a, parter, pow. 
17,43 m2, 1 pokój, przedpokój z aneksem ku-
chennym, WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 sierpnia 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: 48 800,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 29 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 24 lipca 2020 r. z ROM-2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, 
telefon: 32/339-29-82. 
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2020 r.

ul. CZaJkI 24, lokal nr 19, IV piętro, pow.  
37,85 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 sierpnia 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: 117 000,00 zł
Wadium: 11 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 28 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  
23 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, tele-
fon: 32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2020 r.

ul. MaSTaleRZa 44, lokal nr 5, I piętro,  
pow. 31,09 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 sierpnia 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: 90 000,00 zł
Wadium: 9000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 30 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  
27 lipca 2020 r. z ROM-4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-
-53-24. 
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2020 r.

ul. baNkOWa 4, lokal nr 3, II piętro (wejście 
od strony placu Mlecznego), pow. 46,68 m2 
+ piwnica: 5,61 m2, 2 pokoje, kuchnia, z WC 
dostępnym na klatce schodowej (pozostają-
cym w częściach wspólnych nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 13 sierpnia 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 116 100,00 zł
Wadium: 11 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
3 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 29 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 6 sierpnia 2020 r.

ul. JaGIellOŃSka 23a, lokal nr 1, parter, 
pow. 86,46 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 13 sierpnia 2020 r., godz. 15.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 225 100,00 zł
Wadium: 22 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
4 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 30 lipca 2020 r. z ROM-2 Oddział 1,  
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 6 sierpnia 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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Przedstawienie w reżyserii Da-
niela Arbaczewskiego można 
oglądać w Internecie. Wśród 
widzów, obok małych gliwiczan, 
są także dzieci z tak odległych 
krajów, jak Bangladesz czy Ugan-
da. Spektakl „Pod kolor / Under 
colour” jest dostępny w dwóch 
wersjach językowych, polskiej 
i angielskiej, aż do kwietnia 2021 
roku. Przedstawienie można zo-
baczyć bezpłatnie. Scenografię 
i kostiumy przygotował Dariusz 
Panas. W spektaklu występują Iga 
Bancewicz, Antonina Fedorowicz 
i Rafał Domagała.

Do Afryki i Azji przedstawienie 
trafiło za sprawą Anny Hory-Lis, 

założycielki i szefowej między-
narodowej organizacji „Face 
to Face With the World”, która 
wraz z grupą pasjonatów pro-
wadzi lekcje zdalne, w których 
biorą udział uczniowie z całego 
świata. „Face to Face With The 
World” to projekt realizowany 

według pomysłu Anny Hory-Lis 
w kilkudziesięciu placówkach 
oświatowych w Polsce i 28 
państwach na całym świecie. 
Wiecej informacji o szerokich 
działaniach organizacji można 
znaleźć na https://www.facebo-
ok.com/horalisanna/. (mm)

kultura

Książka gliwickiego poety zdobyła główną nagrodę w konkursie Polish Graphic 
Design Awards. Wydawnictwo zostało docenione za najlepszy projekt graficzny 
w kategorii książek z dziedziny beletrystyki, publicystyki i reportażu.

Autorką projektu jest Karolina 
Maria Wiśniewska. PGD Awards 
zostały przyznane po raz trzeci. 
Konkurs honoruje najlepsze 
polskie realizacje z dziedziny ko-
munikacji wizualnej. W jury zasia-
dają specjaliści, przede wszystkim 
graficy użytkowi i przedstawiciele 
świata designu. „Świergot” 
Marcina Mokrego ma na koncie 
także nominację do nagrody 
literackiej. 28 sierpnia poznamy 
wyniki Nagrody Literackiej Gdynia 
2020 w kategorii Poezja. Marcin 
Mokry to gliwicki poeta, którego 
eksperymentalny tom „Świergot” 
zakwalifikował się do finałowej 
piątki.

Poemat „Świergot” pełen jest 
historycznych odwołań. Czytel-
nik znajdzie w nim nawiązania 
do getta łódzkiego, oblężonego 
Sarajewa czy łąk wokół Srebre-

nicy. Marcin Mokry chętnie eks-
perymentuje i ma już na koncie 
kilka nagród za swoje wiersze. 
„Świergot” ukazał się nakładem 

Fundacji na rzecz Kultury i Edu-
kacji im. T. Karpowicza i został 
dofinansowany przez Muzeum 
w Gliwicach. (mm)

Stacja Artystyczna Rynek zaprasza w lipcowe 
piątki na wakacyjny relaks w leżakach. Gliwiccy 
didżeje będą grać muzykę z okien SAR-u.

10, 17, 24 i 31 lipca między 
godz. 19.00 a 20.30 na Rynku 
będzie można posłuchać niety-
powego koncertu z okien Sta-
cji. Muzykę będą prezentować 
związani z naszym miastem 

didżeje. Organizatorzy ze Sto-
warzyszenia GTW zapowiadają, 
że będzie bardzo różnorodnie. 
Przyjdź posłuchać, kiedy chcesz 
i z kim chcesz – nie ma biletów 
ani zapisów. (mm)

Spektakl „Pod kolor” Teatru Miejskiego w Gliwicach oglądają dzieci w 
najdalszych zakątkach globu. Wszystko za sprawą projektu edukacyjnego 
„Face to Face With The World”.

Wojciecha Chmielarza kochamy za cały cykl 
gliwicki, za wszystkie części opowiadające o Ja-
kubie Mortce, za głośne ostatnio „Żmijowisko”. 
Jego najnowsza powieść „Rana” tylko to uczucie 
podsyca!
Trzeba przyznać, że Wojciech 
Chmielarz niewątpliwie posia-
da wyjątkowy dar opowiadania 
historii. Można odnieść wraże-
nie, że z każdego, nawet najba-
nalniejszego z pozoru tematu, 
stworzy historię wyjątkową. 
Jego najnowsza powieść nie 
zawodzi i dalej trzyma wysoko 
postawioną poprzeczkę.

Historia opowiada o śledztwie 
związanym z morderstwami 
w prestiżowej,  prywatnej war-
szawskiej szkole gimnazjalnej, 
kształcącej najzdolniejszych 
uczniów, gdzie starannie selek-
cjonowani są nie tylko oni, ale 
również samo grono pedago-
giczne.  Historia o trudnościach 
polskiej szkoły i problemie, 
jakim jest misja nauczyciela. 
Sam pisarz, któremu środowi-
sko i szkolne realia nie są obce 
mówi, że: „Ta powieść to owoc 
rozmów o polskich systemie 
edukacji z wieloma nauczyciela-
mi, ale także z rodzicami. O tym, 
co się udało, a co nie. Jakie są 
problemy, z czym muszą się 
zmagać pedagodzy, rodzice 
i uczniowie.”

„Rana” nie jest typowym 
kryminałem. Zawiera w so-

bie sporą dawkę powieści 
psychologicznej i przez to jest 
chyba najmroczniejszą i naj-
mocniejszą książka Chmiela-
rza. Porusza bardzo trudne 
i ważne tematy przemocy 
w rodzinie, oziębłości emo-
cjonalnej wśród najbliższych 
i rozpadu polskiej rodziny, 
a także problem opieki nad 
starzejącymi się rodzicami. To 
również historia o cierpieniu 
i niesprawiedliwości, o wza-
jemnej niechęci, ocenianiu 
ludzi po pozorach i zawiści. 
Wszyscy bohaterowie do-
skonale wykreowane, bardzo 
wyraziste postacie – każdy 
ma jakieś skrzywienia i coś do 
ukrycia. Nie wiadomo, kim na-
prawdę okażą się poznawane 
osoby. Nic nie jest takie, jak się 
wydaje na pierwszy rzut oka.

Nie jest to łatwa powieść, 
zresztą Chmielarz wcale nas do 
takich nie przyzwyczaił. Jest to 
książka trudna, mocna, ale na 
pewno na długo pozostająca 
w pamięci. Doskonały obraz 
społeczny dla nas wszystkich. 
Przeczytajcie „Ranę” – gwaran-
tujemy, że Chmielarz znów Was 
nie zawiedzie! 
  (MBP)

Piosenka z okienka

Teatr nie zna granic

Nagroda dla „Świergotu”  
Marcina Mokrego
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„Pod kolor”, reż. D. Arbaczewski

https://www.facebook.com/horalisanna/
https://www.facebook.com/horalisanna/

