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Referendum 
ogólnokrajowe

6 września odbędzie się ogólnokrajowe 
referendum. Lokale obwodowych komisji 
będą czynne od 6.00 do 22.00. Na karcie 
do głosowania znajdą się trzy pytania. 
Chcesz wiedzieć więcej? – przeczytaj.

7

Piast Gliwice 
liderem

Piast Gliwice idzie za ciosem. Wygrana 
3:0 z Górnikiem Łęczna na własnym sta-
dionie umocniła gliwiczan na pozycji lidera 
piłkarskiej ekstraklasy. Piast wyprzedza 
drugą w tabeli Cracovię o 6 punktów.

6

Dużo radości, 
dużo zabawy 

Seniorze, nie siedź w domu! Przyjdź 
5 września na piknik w Parku Chopina. 
Szykuje się dobra zabawa, a gwiazdami 
tegorocznej imprezy będą Joanna Bartel, 
Kabaretowa Grupa Biesiadna i Duet Karo.

5

Prezydent Frankiewicz 
wyróżniony

Minister Administracji i Cyfryzacji, An-
drzej Halicki, wręczył po raz pierwszy Od-
znaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego. Wśród uhonorowanych 
znalazł się prezydent Gliwic.
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https://gliwice.eu/samorzad
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Dzielnicowe dożynki w Żernikach (na zdjęciu) już za nami. Było pięknie! 6 wrze-
śnia odbędą się Miejskie „DOŻYNKI 2015” w Ostropie. W planach m.in.: Msza św. 
dziękczynna za tegoroczne plony w kościele Ducha Św. w Ostropie (g. 11.00), 
przemarsz korowodu dożynkowego z kościoła na plac dożynkowy (g. 12.00), 
koncert orkiestry dętej (g. 13.30), wiązanka pieśni ludowo-biesiadnych chóru 
„Melodia” (g. 14.30), ocena koron dożynkowych (g. 14.50) i wiele innych atrakcji…

W Bojkowie pamiętają o obrońcach Westerplat-
te, którzy zostali pochowani na miejscowym 
cmentarzu. Podobnie jak w ubiegłym roku Mło-
dzieżowy Dom Kultury, Szkoła Podstawowa  
nr 8, Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Gliwicach, Biblioteka Miejska i Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Historycznej WST 
Westerplatte uczcili pamięć chorążego Edwarda 
Szewczuka i kaprala Michała Plewaka. Uroczy-
stości rozpoczął alert przy grobach Wester-
platczyków na bojkowskim cmentarzu, który 
rozpoczął się 1 września o godz. 4.45 i Msza św. 
w intencji poległych bohaterów w kościele pw. 
Narodzenia N.M.P. w Bojkowie. Uroczystości 
mają potrwać do piątku. 
Na 4 września zaplanowano promocję książki 
„Westerplatte jako miejsce pamięci 1945-1989” 
autorstwa dr. Krzysztofa Zajączkowskiego.  
Będzie jej towarzyszyć wystawa zdjęć Seba-
stiana Michałuszka pt. „ Westerplatte – rok po”. 
Początek o godz. 18.30 w sali przy SP nr 8. 

Dzieci, które odwiedzą plac zabaw przy ul. Pszczyńskiej 112-118 na pewno nie będą 
się nudzić. To miejsce przeszło metamorfozę! Ścianka do wspinania, zjeżdżalnie, 
cztery wieże i podesty połączone mostkami oraz tunelami – to elementy dużego 
urządzenia, które zastąpiło poprzednie wyposażenie placu zabaw. Drugie z za-
montowanych urządzeń jest mniejsze, ale pełni dodatkowo funkcję integracyjną. 
Zamontowany sprzęt jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Były żniwa. Czas na dożynki Po liftingu

Pamięć o Bohaterach...

Tegoroczne Parkowe Lato w Parku Chopina zakończone. Były gwiazdy. Było dużo 
dobrej muzyki. W sierpniowe soboty na scenie ustawionej przy Palmiarni Miejskiej 
można było posłuchać różnorodnych brzmień – zagrał m.in. zespół Czerwony 
Tulipan oraz grupa Old Breakout. Ulubiona impreza gliwiczan systematycznie 
ściągała do parku tłumy mieszkańców. Na finał, w ubiegłą sobotę, gorące „Tango 
Va Banque” wyśpiewała na parkowej scenie Anna Dereszowska wraz z zespołem. 

…zdominowało ostatni sierpniowy weekend na gliwickim Rynku. W minioną sobotę, 
29 sierpnia, grupa Enerjazzer pokazała nam, jak można bawić się muzyką. Nato-
miast w ostatnią niedzielę sierpnia, członkowie grupy Machina del Tango zabrali nas  
w muzyczną podróż, a płyta Rynku zamieniła się w parkiet – gliwiczanie ruszyli  
do tanga! Koncert pod hasłem „Gliwice tańczą tango” był ostatnim wydarzeniem  
w ramach cyklu Muzyczny Rynek. 

Na finał: Anna Dereszowska! TANGO...
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AKTUALNOŚCI

1 września nowy rok nauki w Gliwicach zainaugurowało ponad 25,5 
tysiąca dzieci i młodzieży – 12 314 dziewcząt i 13 248 chłopców. Po 
raz pierwszy próg szkoły podstawowej przekroczyło 2290 pierwsza-
ków, w tym 1767 sześciolatków. Natomiast 1662 małych gliwiczan 
(na 5,5 tys. wszystkich przedszkolaków) rozpoczęło przygodę z zaba-
wą i nauką w przedszkolach. W uroczystej inauguracji nowego roku 
szkolnego udział wziął prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, który 
spotkał się m.in. z dyrektorami gliwickich placówek oświatowych. 

Uroczysta inauguracja nowego roku 
szkolnego odbyła się w Gimnazjum 
nr 10 przy ul. Lipowej w Gliwicach.  
– Oświata  w Gliwicach ma się dobrze.  
Z roku na rok wyniki egzaminów są co-
raz lepsze i to jest w dużej mierze Pań-
stwa zasługa. W dosyć szybkim tempie 
gliwickie szkoły zmieniają się na plus 
– mówił do obecnych na uroczystości 
prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz, 
który docenił udział różnych środowisk 
przy wspólnej pracy na rzecz ciągłego 
polepszania kondycji gliwickiej oświa-
ty. – Wszyscy tworzymy to miasto, 
reprezentujemy je. Od współdziałania 
różnych jednostek i różnych służb zależy 
to, jakie efekty uzyskujemy. To powin-
na być synergia, czyli nie prosta suma 
działań poszczególnych służb i jedno-
stek, tylko coś więcej. A to coś więcej 
będzie wynikało z dobrej współpracy – 
mówił prezydent Zygmunt Frankiewicz. 

W uroczystej inauguracji no-
wego roku szkolnego udział wzięło 
wielu zaproszonych gości, m.in. 

Minister Sprawiedliwości Borys 
Budka, Małgorzata Popińska i Maria 
Konar – reprezentujące organizacje 
związkowe oraz Jadwiga Króliczek  
– Dyrektor Delegatury w Gliwicach 
Kuratorium Oświaty w Katowicach. 
Obecni byli także przedstawiciele 
gliwickiego samorządu, szkół i placó-
wek oświatowych oraz kulturalnych 
działających w Gliwicach. Nie zabrakło 
także przedstawicieli duchowieństwa  
i służb mundurowych. 

W trakcie uroczystości odczytano 
i wręczono nominacje dyrektorom 
szkół i placówek oświatowych rozpo-
czynającym nową kadencję. Ostatnim 
punktem inauguracji była prezenta-
cja artystyczna przygotowana przez 
uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 10 
w Gliwicach. Potem zaproszeni goście 
mieli możliwość zwiedzenia szkoły. 

     (as)

Kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego na-
uczyciela mianowanego 42 gliwickim pedagogom. Docenieni nauczyciele złożyli ślubowanie i odebrali gratulacje z rąk zastępcy prezydenta 
Gliwic, Krystiana Tomali.  

Uzyskanie awansu poprze-
dzone było egzaminem, który 
stanowi niezwykle ważny ele-
ment kariery zawodowej każdego 
nauczyciela. Awans podwyższa 
status zawodowy nauczyciela ale 
także otwiera nowe możliwości. 
To pierwszy krok na drodze do 
uzyskania kolejnego stopnia 
awansu – nauczyciela dyplomo-
wanego. – Wykonujecie wyjąt-
kowy i bardzo odpowiedzialny 
zawód. Uczestniczycie bowiem,  
w procesie wychowania kolej-
nych pokoleń młodych gliwiczan. 
Dbacie o to, by Wasi uczniowie 
nie byli bezkrytycznymi od-
biorcami współczesnej kultury. 
Staracie się przygotować ich do 
świadomego włączenia się w ży-
cie społeczne  – mówił w trakcie 
uroczystości zastępca prezydenta 
Gliwic, Krystian Tomala. – Gratu-
lując zdobycia stopnia nauczycie-
la mianowanego, życzę Państwu 
mnóstwo satysfakcji z pracy  
i licznych powodów do dumy  
z kolejnych pokoleń uczniów 
– mówił prezydent Tomala.      (as)

Zaczęło się!

Nauczyciele awansowali

2290 (w tym 1767 sześciolatków) – tylu pierwszaków rozpoczęło  
przygodę ze szkołą. Na zdjęciah inauguracja nowego roku szkolnego 
w SP nr 12 w Gliwicach

Stopień nauczyciela mianowanego zdobyli (w kolejności alfabetycznej): Balcerzak Agnieszka, Bartoszewicz-Oliveira Dorota, Bilska Anna, 
Bogucka Magdalena, Caban Ewa, Czyż Jolanta, Dawindziak Maria, Dutka Wojciech, Halemba Przemysław, Kęska Aleksandra,  

Knapik Dagmara, Kokoszka Martyna, Kowalczyk Kamila, Kozak Aleksandra, Kuczera Alicja, Lipka Katarzyna, Lis Agnieszka,  
Loreńczyk Justyna, Maciejowska Agnieszka, Małek Piotr, Małysa Mariola, Mandryk Paweł, Matuszewska Grażyna,  

Mierzwicka-Buzek Joanna, Molo-Lizoń Joanna, Pietrzak Dariusz, Piwowarczyk Magdalena, Pokojska Joanna, Rozowska Jolanta,  
Salachna Sylwia, Serafin Barbara, Stelmach Damian, Strączek Magdalena, Szczęch Emilia, Szymonik Monika, Szyszka-Stasiak Magdalena, 

Tańczyk Judyta Beata, Tondera-Sala Agnieszka, Turlej Renata, Zadora Barbara, Zeiner Anna, Zemlik Beata
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WAŻNE ZMIANY
Tegoroczne wybory do gliwickich Rad Osiedli, zaplanowane na 15 listopada 

br., odbędą się według zmienionej ordynacji wyborczej. Stanowi ona część 
statutów osiedli uchwalonych w czerwcu 2014 r. 

Jedną z najważniejszych zmian w ordynacji jest możliwość poprawiania 
błędów w zgłoszeniach kandydatów – informuje Andrzej Karasiński, przewod-
niczący Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rad 
Osiedli w Gliwicach. Po zweryfikowaniu poprawności zgłoszeń, Komisja Wy-
borcza ogłosi listę stwierdzonych błędów w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Zainteresowani 
będą je mogli korygować w ciągu 7 kolejnych dni. 

Inną istotną zmianą jest wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym po-
prawne zgłoszenie 15 osób spowoduje, że kandydaci utworzą Radę Osiedla 
bez przeprowadzania wyborów. Natomiast wybory na danym osiedlu odbędą 
się w przypadku poprawnego zgłoszenia więcej niż 15 kandydatów. Z kolei 
w sytuacji, gdy poprawnie zgłoszonych zostanie mniej niż 15 osób, Rada nie 
zostanie utworzona. 

W związku z możliwością powołania Rady Osiedla bez konieczności przepro-
wadzania głosowania wśród mieszkańców, została zwiększona do 25 wymagana 
liczba osób popierających kandydata. 

WYBORY DO RAD OSIEDLI / MIASTO

INFORMACJA  
O WYBORACH

DO RAD OSIEDLI
W GLIWICACH

Rada Miasta Gliwice wyznaczyła na dzień 15 listopada 2015 r. termin wy-
borów do Rad Osiedli: Baildona, Bojków, Brzezinka, Czechowice, Kopernika, 
Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, Politechnika, Sikornik, 
Sośnica, Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście, Trynek, Wilcze Gardło, 
Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Zatorze oraz Żerniki. W każdym z osiedli 
wybieranych będzie 15 członków Rady Osiedla.

W wyborach do Rad Osiedli prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) 
mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców najpóźniej 
w ostatnim dniu roboczym przed terminem wyborów, tj. najpóźniej 13 listo-
pada 2015 r. Natomiast prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) mają 
mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców najpóźniej w dniu 
zgłoszenia kandydatury do Rady Osiedla.

Wpisać się do stałego rejestru wyborców można w Wydziale Spraw Oby-
watelskich Urzędu Miejskiego (pokój 218 lub 221 na II piętrze), w godzinach 
pracy Urzędu.

Warunkiem przeprowadzenia procedury wyborczej jest zgłoszenie kandy-
datów w liczbie co najmniej równej liczbie mandatów, tj. co najmniej 15 osób 
do każdej z Rad Osiedli. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów 
wyniesie 15, wyborów nie przeprowadza się, a za wybranych do Rady Osiedla 
uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

Zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli składa się w Urzędzie Miejskim 
(w Biurze Podawczym na parterze Urzędu lub w pokoju 135 na I piętrze)  
w godzinach pracy Urzędu lub listownie (decyduje data stempla), w termi-
nie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 16 września  
2015 r. włącznie.

Zgłoszenie kandydata musi mieć poparcie co najmniej 25 mieszkańców 
osiedla wpisanych do stałego rejestru wyborców najpóźniej w dniu zgłosze-
nia kandydata. Kandydat nie może udzielić poparcia samemu sobie.

Najpóźniej w 35 dniu przed terminem wyborów Miejska Komisja Wyborcza 
ogłasza listę zgłoszonych kandydatów z uwagami dotyczącymi ewentualne-
go niespełnienia wymogów. Kandydaci i osoby popierające mogą zgłaszać 
pisemne zastrzeżenia do uwag Miejskiej Komisji Wyborczej lub pisemne 
wnioski o dokonanie poprawek w zgłoszeniu, w terminie 7 dni roboczych 
od dnia ogłoszenia.

Formularze zgłoszenia kandydatów dostępne są na stanowisku Informacji 
w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego w godzinach 
pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.gliwice.eu (ruchomy baner 
na stronie głównej) i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gliwice.eu (za-
kładka Samorząd / Rady Osiedli / Wybory do Rad Osiedli).

Wszystkie dane w formularzu zgłoszenia są wymagane. Należy go wy-
pełnić czytelnie, kompletnie i bezbłędnie.

W ww. witrynach internetowych dostępna jest także ordynacja wyborcza 
oraz inne ważne informacje dotyczące wyborów.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Prezydenta i Rady Miasta, 
tel. 32/238-54-27, 32/238-54-28 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Gliwicach

Andrzej Karasiński

Modernizacja ul. Akademickiej oraz terenów przyległych, czyli pu-
blicznej strefy pieszej, została wyróżniona specjalną nagrodą Mini-
stra Infrastruktury i Rozwoju w 19. edycji konkursu „Modernizacja 
roku 2014”. 

Konkurs jest organizowany co roku,  
a jego celem jest m.in. promocja przedsię-
wzięć modernizacyjnych wyróżniających 
się szczególnymi walorami. Inwestycję 
drogową polegającą na zmianie wizerunku  
ul. Akademickiej miasto Gliwice realizowa-
ło i finansowało wspólnie z Politechniką 
Śląską, a wykonywało ją Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic i Mostów. Objęła przebudo-
wę rejonu stanowiącego „serce” kampusu 
uczelni i sprawiła, że miejsce to stało się 
bardzo przyjazne dla młodzieży akade-
mickiej, ale także dla wszystkich gliwiczan 
spacerujących po okolicy.  

Zmiany objęły 500-metrowy odcinek 
ul. Akademickiej, gdzie – po wymianie  
i uporządkowaniu infrastruktury podziem-
nej – powstał deptak z kostki granitowej 
urozmaiconej innymi materiałami kamien-
nymi. Urządzono reprezentacyjny plac  
z fontanną, a wszystko dopełniono zielenią. 
Zamontowano oświetlenie ledowe, zgodne 
z założeniami nowej koncepcji oświetlenia 
miasta. Pojawiły się ławki i elementy małej 
architektury ze zdobnikami nawiązującymi 
stylistyką do herbu gliwickiej uczelni. Wy-

znaczono ścieżkę rowerową, a przy wjeź-
dzie do kampusu zainstalowano system 
automatycznego rozpoznawania tablic 
rejestracyjnych, umożliwiających wjazd 
w obszar wyłączony z ruchu drogowego 
upoważnionym pojazdom (policji, straży 
pożarnej, karetek pogotowia). 

Specjalną nagrodę ministerialną wrę-
czono w trakcie gali, która odbyła się na 
Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetkę 
z rąk Pawła Orłowskiego, podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, 
odebrał Grzegorz Wieczorek, p.o. dyrektora 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 

Efekty prac drogowych w naszym mie-
ście doceniono w tym konkursie po raz 
trzeci. W 2010 roku Zarządowi Dróg Miej-
skich przyznano tytuł Modernizacji Roku za 
przebudowę ulicy Wieczorka wraz z przy-
ległymi skrzyżowaniami. Dwa lata później 
w kategorii „Obiekty użyteczności publicz-
nej” uznanie komisji zyskały nowoczesne 
rozwiązania zastosowane w budynku ZDM, 
poprawiające zarówno bezpieczeństwo 
ruchu ulicznego w Gliwicach, jak i jakość 
korzystania z usług.                      (al)

Zarząd Dróg Miejskich montuje separatory na Drodze Krajowej  
nr 88. Na czas montażu wewnętrzne pasy ruchu zostały zamknięte 
– ruch odbywa się jednym pasem w każdą stronę. W miejscu pro-
wadzenia prac kierowcy muszą też przygotować się na ograniczenie 
prędkości do 40 km/h. 

Separatory mają zwiększyć bezpie-
czeństwo i uniemożliwić niebezpieczne 
manewry takie jak zawracanie przez po-
dwójną linię ciągłą. O ich lokalizacji zde-
cydował wspólnie Zarząd Dróg Miejskich 
i Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Są 
montowane w miejscach, gdzie najczę-
ściej dochodziło do łamania przepisów: 
na wysokości ronda Pionierów-Perseusza,  
ul. Zbożowej oraz przy węźle łączącym DK88  
z ul. Tarnogórską i ul. Toszecką. Jak informu-
je wykonawca, przy sprzyjającej pogodzie 
montaż separatorów może zakończyć się  
w przyszłym tygodniu. 

Przypomnijmy, że nad bezpieczeń-
stwem na tej trasie, od grudnia ubiegłego 
roku, czuwają też kamery. Obraz z monito-
ringu trafia do ZDM i Komendy Miejskiej  
Policji i pozwala wychwycić i ukarać kierow-
ców łamiących przepisy.                 (mag)

Akademicka doceniona!

Uwaga na DK88
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AKTUALNOŚCI

Gliwickim radnym zorganizowano wizytę na placu budowy Hali Gliwice. Z zaproszenia skorzystali radni Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza: 
Grażyna Walter-Łukowicz, Marek Pszonak (przewodniczący Rady Miasta), Krzysztof Kleczka, Krystyna Sowa, Jan Pająk i Paweł Wróblewski oraz 
radny Prawa i Sprawiedliwości – Krzysztof Procel. Miejskim rajcom w zwiedzaniu hali towarzyszył zastępca prezydenta Gliwic, Krystian Tomala. 

O postępie prac na placu budowy i szcze-
gółach prowadzonej inwestycji opowiadał 
przedstawiciel głównego wykonawcy. Była 
okazja, by zapytać o konkrety i zobaczyć 
to, czego jeszcze niedawno widać nie 
było. – Największe wrażenie robi tempo 
powstawania tego obiektu. Widać, że bu-
dowa jest przemyślana i dobrze poukładana.  
A sama hala? Piękna! Poza ogromną areną 
główną są też mniejsze, ale równie ważne 
przestrzenie, jak np. hala treningowa czy 
strefa fitness. Jestem przekonana, że przy 
dobrej organizacji Hala Gliwice przyciągnie 
do naszego miasta ludzi z całego regionu.  
To będzie idealne miejsce do organizo-
wania dużych wydarzeń sportowych  
i kulturalnych – mówiła po wizycie na placu 

budowy radna Grażyna Walter-Łukowicz. 
Niemal wszyscy radni, którzy skorzystali  
z zaproszenia, by przyjrzeć się postępowi 
prac podkreślali ogromne gabaryty hali.  
– Widząc to wszystko od środka można 
sobie łatwo wyobrazić, jak ta hala będzie 
wyglądała w przyszłości. Przy dużych roz-
miarach wrażenie robi lekkość konstrukcji. 
Całość nie jest przesadzona. Wygląda to 
naprawdę dobrze. Widać, że Hala Gliwice 
będzie przede wszystkim funkcjonalna, bez 
zbędnych udziwnień. Niesamowite wrażenie 
robi też zadaszenie – oceniał radny Paweł 
Wróblewski. Więcej informacji na temat 
powstającej Hali Gliwice można znaleźć na 
stronie internetowej: www.hala.gliwice.eu. 

      (as)

28 sierpnia, w trakcie konferencji „Od Solidarności do Samorządności”, Minister Administracji i Cyfryza-
cji, Andrzej Halicki, wręczył po raz pierwszy Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. 

Odznaczenie przyznano wybitnym sa-
morządowcom, politykom wspierającym 
ideę demokracji lokalnej, autorom reform 

samorządowych oraz przedstawicielom or-
ganizacji zrzeszających jednostki samorządu 
terytorialnego. Wśród 37 uhonorowanych 

nowym odznaczeniem znalazł się Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Podczas uroczystości szef Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji mówił, że do-
tychczas brak było wyróżnienia, będącego 
nagrodą za pracę i służbę dla samorządu 
terytorialnego, traktowanego jako część 
administracji i służby publicznej. 

– Główną maksymą dzisiejszego spotka-
nia jest Labor omnia vincit – praca wszystko 
zwycięża – powiedział minister Halicki. – Ta 
odznaka jest podziękowaniem za Państwa 
zaangażowanie, wyrazem wdzięczności za 
włożony trud i uznania za zasługi – podkre-
ślał. Przypomniał także, że ustanowienie Od-
znaki następuje w roku, w którym przypada 
25. rocznica powołania do życia samorządu 
terytorialnego w odrodzonej, wolnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Z kolei marszałek Senatu, Bogdan Boru-
sewicz, zwracając się do samorządowców, 
powiedział: – Dziękuję za to, co zrobiliście dla 

samorządu i dla Polski, bo to, co zrobiliście 
dla Samorządu, zrobiliście dla Polski, dla 
wszystkich obywateli. 

     (lor)

Radni z wizytą. Jakie wrażenia?

Prezydent Frankiewicz wyróżniony

Nad peronami remontowanego dworca PKP w Gliwicach góruje już stalowa konstrukcja zadaszenia. Całość robi coraz większe wrażenie!
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NIE PRZEGAP

Seniorze, nie siedź w domu! Przyjdź 5 września na piknik w Parku Chopina. Szykuje się dobra zabawa, a gwiazdami tegorocznej imprezy będą 
Joanna Bartel, Kabaretowa Grupa Biesiadna i Duet Karo.

To będzie okazja do miłego spędzenia 
popołudnia z dziećmi lub wnukami. Moż-
na też spotkać się z przyjaciółmi, poznać 
nowe osoby lub po prostu dobrze się ba-
wić. Zapraszamy 5 września na Rodzinny 
Piknik Seniora. Na początek zachęcamy 
seniorów z rodzinami do licznego udzia-
łu w tradycyjnym już pochodzie, który 
ze śpiewem na ustach wyruszy o godz. 
13.45 spod siedziby Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach do Parku Chopina. Kolejne 

atrakcje będą czekać w parku od godz. 
14.00 do godz. 19.00. Imprezę organizu-
je Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego. 

5 września czekają także inne atrak-
cje. Piknikowi towarzyszyć będzie Naro-
dowe Czytanie przygotowane w naszym 
mieście z inicjatywy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (szczegóły w informacji poni-
żej). 

      (al)

Czytanie to świetna zabawa, a literacka klasyka nie wychodzi z mody – tego dowodzi popularność ogól-
nopolskiej akcji Narodowe Czytanie, która zagości również w Gliwicach. 

Akcja odbędzie się w Polsce po raz 
czwarty, 5 września, a bohaterem te-
gorocznego wydarzenia będzie „Lalka” 
Bolesława Prusa. 

W Gliwicach imprezę współorga-
nizują: Miejska Biblioteka Publiczna, 
Młodzieżowy Dom Kultury, Muzeum 
w Gliwicach, Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych, Gliwicki Teatr Muzyczny, 
Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich 
i Koło Naukowe „+ i KAWA” Wydziału 
Architektury Politechniki Śląskiej. 

Na początek (od 13.00) zaplanowa-
no happening na Skwerze Doncaster. 
Będzie można wziąć udział w zabawach 
plastycznych i literackich, zapozować 
do zdjęcia w pracowni modniarskiej 
lub portretu z postaciami z powieści  
i obejrzeć wystawę, która przybliży kli-
mat epoki wynalazców i przemysłowców. 

Potem uczestnicy przeniosą się  
do Parku Chopina na Piknik Seniora.  
Z okazji Narodowego Czytania w par-
kowej scenerii powstanie niezwykła 
uliczka, rodem z dziewiętnastowiecz-
nego miasta. Znajdą się na niej: pra-
cownia modystki (gdzie będzie można  
skomponować strój z epoki), sklepik 
Wokulskiego i księgarnia. Będzie też 

okazja do wymiany książek w ramach 
bookcrossingu. 

Atrakcji nie zabraknie też w Filii MBP 
nr 30 przy ul. Partyzantów 25 w Łabę-
dach. W sobotę, 5 września, placówka 
zaprasza na otwarcie wystawy Chorzow-
skiej Grupy Artystycznej SZTUKA BEZ BA-
RIER 14 pt. „Malarstwo jest balsamem 

dla duszy”. Dodatkowo chorzowscy 
artyści będą czytali fragmenty dzieła 
Bolesława Prusa, a w klimat powieści 
wprowadzi słuchaczy prof. Zbigniew Par-
tyka z Towarzystwa Miłośników Lwowa  
i Kresów Południowych oraz utwory mu-
zyczne w wykonaniu młodych artystów. 

         

Tego dowiedzą się uczestnicy 
drugiego spotkania z cyklu „Czy-
tanie umysłu”, które odbędzie 
się w pierwszy piątek września 
w BiblioForum.

„Czytanie umysłu” to bezpłatne 
warsztaty i wykłady z dziedziny psycho-
logii, logopedii i pedagogiki prowadzone 
przez zaproszonych ekspertów.  

Najbliższe spotkanie adresowane jest 
przede wszystkim do rodziców i ma przy-
bliżyć zagadnienia z zakresu logopedii. 
Warsztaty, które poprowadzi dr Joanna 
Gruba (pedagog, logopeda, informatyk  
i pracownik naukowy), zostaną podzie-
lone na część teoretyczną i praktyczną.  
W pierwszej przedstawiony zostanie pra-
widłowy rozwój wymowy u dzieci w wie-
ku od 2 do 6 lat. Uczestnicy dowiedzą się 
też, jakie są najczęstsze wady wymowy  
i jakie czynniki mogą je wywołać. 

Z kolei w części praktycznej zapre-
zentowane zostaną gry i zabawy, które 
wspomagają rozwój mowy i pomagają 
zwalczać jej zaburzenia. 

Początek spotkania 4 września  
o godz. 18.00 w BiblioForum (w CH Fo-
rum). Wstęp wolny.               (mag)

Dużo radości, dużo zabawy

Poczytajmy razem! Jak wygrać 
z wadami  
wymowy

13.30
Zbiórka seniorów przed siedzibą 
Urzędu Miejskiego (przed wejściem 
głównym od strony ul. Zwycięstwa)

13.45
Przemarsz barwnego korowodu ulicą 
Zwycięstwa i Aleją Przyjaźni  
do Parku Chopina 

14.00
Rozpoczęcie IV Rodzinnego Pikniku 
Seniora. Gwiazdy pikniku:
• Joanna Bartel
• Kabaretowa Grupa Biesiadna

• Duet Karo

W programie sporo atrakcji dla 
seniorów i ich rodzin:
• występy artystyczne
• rodzinne zawody sportowe
• Plenerowa Pizzeria
• pokaz pierwszej pomocy  

przedmedycznej dla dzieci i doro-
słych

• możliwość sprawdzenia poziomu 
cukru, ciśnienia tętniczego,  
masaż pleców i karku 

• kącik dobrej książki
• dla najmłodszych m.in. malowanie 

twarzy, fabryka piernika,  
miasteczko sportowe 

• stoiska informacyjne

19.00
Zakończenie Pikniku

Uczestnicy zeszłorocznej edycji bawili się wyśmienicie

Na Pikniku Seniora wystąpi m.in. Kabaretowa Grupa Biesiadna
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SPORT

Piast Gliwice umocnił się na pozycji lidera piłkarskiej ekstraklasy, 
wygrywając w 7. kolejce z Górnikiem Łęczna 3:0 (2:0). Podopieczni 
Radoslava Látala mają już 6 punktów przewagi nad drugą w tabeli 
Cracovią. 

Po ostatnich świetnych występach 
w lidze gliwiczanie poszli za ciosem  
i znów zgarnęli komplet punktów. Do 
meczu z Górnikiem Łęczna Piast przy-
stępował w roli faworyta i wywiązał 
się z niej doskonale. Pierwszy gol dla 
gospodarzy padł już w 13. minucie. Na 
listę strzelców wpisał się kapitan Piasta 

– Radosław Murawski. Jeszcze przed 
przerwą, w 37. minucie, na dwa do zera 
podwyższył Kornel Osyra. W 67. minu-
cie wynik spotkania ustalił Josip Barišić. 
Wygrana mogła być jeszcze bardziej 
okazała, ale rzutu karnego nie wyko-
rzystał Martin Nešpor. – To był bardzo 
trudny mecz, który chcieliśmy wygrać 

przed naszą wspaniałą publicznością. 
Problemy mieliśmy jedynie na początku 
w środku pola. W tej strefie gra nam 
się nie kleiła. Było dużo niepotrzebnych 
błędów, ale ogólnie jestem bardzo 
zadowolony – mówił po końcowym 
gwizdku trener Piasta, Radoslav Látal.  
Szkoleniowiec gliwiczan zwrócił rów-
nież uwagę na postawę przeciwnika, 
który zagrał trochę słabiej niż podejrze-
wano przed spotkaniem – Myśleliśmy, 
że mecz będzie dużo trudniejszy. Naj-
prawdopodobniej zadecydowało to, że 

szybko strzeliliśmy bramki. Przeciwnik 
miał swoje okazje, których na szczęście 
nie wykorzystał. Druga połowa była 
już spokojniejsza. Prowadziliśmy grę. 
Zmieniliśmy ustawienie na czterech 
obrońców. Udało nam się jeszcze strze-
lić bramkę na 3-0 i spokojnie mogliśmy 
dograć spotkanie – komentował Látal. 
Teraz podopiecznych czeskiego szkole-
niowca czeka przerwa w rozgrywkach. 
Najbliższe spotkanie w ekstraklasie 
Piast rozegra dopiero 12 września  
z Pogonią w Szczecinie.                    (as)

Coraz mocniejsi

Piłkarze i kibice Piasta mają w tej rundzie wiele powodów do radości

fo
t. 

Ą.
 Z

ia
ja

Na Mistrzostwach Świata Niesłyszących w pływaniu, które zakoń-
czyły się w amerykańskim San Antonio wszystkie medale dla re-
prezentacji Polski zdobyli zawodnicy Stowarzyszenia Sportowego 
Niesłyszących ,,MIG” Gliwice.

Artur Pióro zdobył 2 złote medale  
w stylu dowolnym na 400 i 1500 me-
trów. Juliusz Sawka został srebrnym me-
dalistą na dystansie 200 metrów stylem 
grzbietowym oraz dwukrotnym brązo-
wym medalistą: na 50 i 100 metrów 
stylem grzbietowym. Konrad Powroźnik 
przywiózł do Polski także trzy medale 
– srebrny wywalczony na dystansie 

200 metrów stylem motylkowym i dwa 
brązowe krążki: na 100 metrów motyl-
kiem i 200 metrów stylem zmiennym.  
Ponadto cała trójka zdobyła 2 srebrne 
medale w sztafetach 4 x 100 i 4 x 200 
metrów stylem dowolnym. Gratulujemy 
świetnych wyników!

                                                         (as)

Mikołaj Stryja z Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych 
został mistrzem świata juniorów. Zawody rozegrano w ostatnim 
tygodniu wakacji w Serbii. To największy, ale nie jedyny sukces gli-
wickich modelarzy w ostatnim czasie. 

Na Mistrzostwach Świata Modeli 
Szybowców Sterowanych Automatycz-
nie, w konkurencji drużynowej świetnie 
spisali się reprezentujący Polskę juniorzy 
(m.in. trenujący w gliwickim stowarzy-
szeniu Mikołaj Stryja i Szymon Morci-
nek), zdobywając trzecie miejsce na po-
dium. Z kolei w indywidualnej kategorii 
seniorów Konrad Żurowski wywalczył 
brązowy medal. Gliwiccy modelarze 
dobrze poradzili sobie też na Mistrzo-
stwach Europy, rozegranych w sierpniu 
w Rumunii. Dawid Lipski został tam wi-
cemistrzem kontynentu wśród juniorów, 
w klasie modeli z napędem gumowym. 
Gliwiczanin, wraz z reprezentacją Pol-
ski, sięgnął też po złoty medal w klasie 
modeli z napędem gumowym i srebrny  
w klasie modeli z napędem silnikowym. 
Z kolei Stanisław Kubit (zawodnik i tre-
ner Mikołaja Stryi), na miesiąc przed za-
kończeniem rozgrywek Pucharu Świata, 
jest liderem w klasyfikacji generalnej. 
Gratulujemy!

               (mag)

„MIG” wrócił z medalami Mamy mistrza świata!
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Gliwiccy medaliści reprezentujący SSN „MIG” Gliwice

Młody mistrz świata – Mikołaj Stryja. W kategorii juniorów  
na Mistrzostwach Świata Modeli Szybowców Sterowanych  
Automatycznie pokonał konkurentów z dziewięciu państw 
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KULTURA

To tytuł wystawy prac Jana Dziaczkowskiego, którą od piątku,  
4 września, będzie można oglądać w Czytelni Sztuki.

Jan Dziaczkowski to artysta, który 
przyczynił się do odrodzenia popular-
ności kolażu wśród młodego pokolenia 
artystów w Polsce, a w międzynarodo-
wym gronie krytyków i historyków sztuki 
porównywany jest do takich klasyków tej 
techniki, jak Hanna Hoch, Linda Sterling 
czy John Stezaker.

Na wystawie „Pozdrowienia z waka-
cji”, prócz tytułowego cyklu, zaprezento-
wane zostaną dwie inne serie prac: Ke-
ine Grenze oraz Małpi Dwór, które łączy  
ze sobą zabawa w tworzenie alternatyw-
nych wersji europejskiej kultury. Tytuł 
wystawy nawiązuje również do zwyczaju 
wysyłania pocztówek z podróży, które 
Dziaczkowski kolekcjonował i używał 
jako podstawy do tworzenia większości 
swoich prac. 

Wernisaż rozpocznie się w Czytelni 
Sztuki (w Willi Caro) w piątek, 4 września, 

o 18.00. Wstęp wolny, ale liczba miejsc 
jest ograniczona. Wystawa w Gliwicach 
jest pierwszą, od czasu tragicznej śmierci 
artysty, indywidualną prezentacją jego 
kolaży. Jest także zapowiedzią dużej 
ekspozycji monograficznej poświęconej  
twórczości Jana Dziaczkowskiego, którą 
będzie można zobaczyć w październiku  
w Galerii Narodowej Zachęta w Warsza-
wie.

Wystawie w Czytelni Sztuki towa-
rzyszyć będą bezpłatne lekcje muzealne 
dla uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Uczniowie poznają 
charakterystykę i historię kolażu. Zajęcia 
zaplanowano między 8 a 30 września,  
o godz. 10.00 i 11.30. Ponieważ jednora-
zowo może w nich wziąć udział 30 osób, 
obowiązują telefoniczne zapisy pod nu-
merem 32/335-44-03. 

6 września w Parku Chopina koncert „Na pożegnanie lata” zagra Gliwicka Orkiestra Kameralna. Impreza rozpocznie się o godzinie 19.00. 
Wstęp jest wolny. 

Na estradzie przy Palmiarni Miej-
skiej zabrzmią hity muzyki filmowej  
z największych hollywoodzkich produkcji. 
Gliwicka Orkiestra Kameralna pod batutą  
Macieja Sztora, która w tym roku 
świętuje jubileusz 15-lecia działal-
ności, zaprezentuje muzykę z takich 
filmowych przebojów, jak: „Gwiezdne 
wojny”, „Gladiator” czy „Piraci z Kara-
ibów”. Natomiast soliści – Anna Lasota  
i Jacek Kotlarski – wykonają znane i lubia-
ne piosenki m.in. z „Króla Lwa”, „Pięknej  
i Bestii” czy „Robin Hooda”. – Dodatkowo 
o hollywoodzką atmosferę wieczoru za-
dba grupa kostiumowa z Akademii Fanta-
styki i Japońskich Sztuk Walki Jedi-Takeda 
– zapowiadają organizatorzy imprezy.  
Na koncert zaprasza: Miasto Gliwice, 

Agencja Artystyczna „WENA” oraz  
Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameral-
nej.

Warto wspomnieć, że będzie to 
już piąte plenerowe widowisko „Na 
pożegnanie lata” w wykonaniu GOK.  
Cykl zainaugurowano w 2011 r. koncer-
tem pod tytułem „Muzyka na wodzie”  
i „Muzyka ogni sztucznych” J. F. Haen-
dla w wyjątkowej oprawie fajerwerków  
na Kąpielisku Leśnym. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie internetowej 
Orkiestry.

                 (bom)

Industrialne wnętrza Starej Fabryki Drutu wypełnią się dźwięka-
mi hip-hopu. 4 i 5 września odbędzie się tam druga edycja Silesia  
Hip-Hop Festival. 

W pierwszy weekend września czeka 
nas duża dawka dobrej muzyki, warszta-
ty i pokaz filmu. Festiwal, który jest do-
finansowany z budżetu miasta Gliwice, 
potrwa dwa dni. W piątek, 4 września,  
w starej Fabryce Drutu będzie można 
obejrzeć film i aktywnie włączyć się  
w tworzenie muzyki. Warsztaty beat-
box’u pod hasłem „Podaj dalej” po-
prowadzi MINIX. Ci, którzy interesują 
się tworzeniem muzyki, będą mogli też 
szlifować swoje umiejętności na warsz-
tatach pod okiem takich DJ-ów, jak Roka, 
Hopbeat i Totenton. Udział we wszyst-
kich atrakcjach pierwszego dnia imprezy 
jest bezpłatny. 

Natomiast w sobotę Stara Fabryka 
Drutu wypełni się muzyką na żywo. 

Gwiazdami wieczoru będą: Sztigar 
Bonko, Kękę, Pokahontaz i Dwa Sławy. 
Imprezę poprowadzi Skorup i DJ Hopbe-
at. – Najlepsi artyści polskiej sceny hip-
-hopowej w jednym miejscu oraz świetny 
klimat Starej Fabryki Drutu sprawiają, że 
czeka nas jedno z najlepszych muzycz-
nych wydarzeń tego roku w Gliwicach 
– przekonuje stowarzyszenie kultural-
no-edukacyjne Ludzie Lasu, które jest 
organizatorem festiwalu. 

Będzie też okazja, żeby poszaleć przy 
małej scenie, gdzie za sterami staną DJ-e: 
Eprom, Roka, Totenton i Hopbeat. Wstęp 
na drugi dzień imprezy jest biletowany. 
Szczegóły dotyczące Silesia Hip-Hop 
Festiwalu można znaleźć na stronie wy-
darzenia na Facebooku.               (mag)

Pozdrowienia  
z wakacji

Muzyka wielkiego ekranu na pożegnanie lata

WWW.GLIWICKA 
ORKIESTRA.PL

Hip hop w fabryce
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www.gliwickaorkiestra.pl
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SPOŁECZEŃSTWO

Co seniorom w duszy gra?
W Gliwicach dostępna jest szeroka oferta zajęć dla seniorów. Ci, którzy chcą ak-
tywnie spędzać czas, mogą brać udział w zajęciach aktorskich czy plastycznych. Od 
września w Centrum Organizacji Kulturalnych – filii Gliwickiego Centrum Organiza-
cji Pozarządowych – rusza także sekcja muzyczna dla seniorów.

Prowadzone od dwóch lat 
w Centrum Organizacji Kul-
turalnych zajęcia teatralne 
dla seniorów potwierdziły, że 
dojrzali gliwiczanie mają wiele 
talentów, a jeszcze więcej chę-
ci, żeby je wykorzystać. Tylko 
w pierwszym półroczu 2015 r. 
spektakle w wykonaniu senio-
rów obejrzało ponad 600 osób, 
głównie gliwickich maluchów. 
W repertuarze Grupy Teatral-
nej Seniorów była już „Kró-
lowa Zima” czy „Calineczka”,  
a w 2014 roku także spektakl 
dla starszych gliwiczan. 

– Podczas tych przedsta-
wień przydałaby się muzyczna 
oprawa, stąd pomysł na utwo-
rzenie grupy muzycznie uzdol-
nionych gliwiczan w wieku 
50+ – wyjaśniają pracownicy 
COK. – Oczywiście muzyczne 

wyzwania związane będą nie 
tylko ze spektaklami. Przede 
wszystkim chodzi o aktyw-
ność seniorów i o spełnianie 
marzeń. Nigdy nie jest za póź-
no, żeby stworzyć swój zespół, 
występować na scenie i dobrze 
się bawić, realizując własne 
pasje – zachęcają.

Centrum Organizacji Kul-
turalnych zaprasza seniorów, 
którzy grali na jakimś instru-
mencie bądź też lubią śpiewać 
i chcieliby udać się we wspól-
ną muzyczną podróż. Poszu-
kiwane są zarówno osoby 
wykształcone muzycznie, jak 
i uzdolnieni amatorzy. Przyda 
się także ktoś z talentem or-
ganizacyjnym. 

Spotkania i próby zespołu 
rozpoczną się we wrześniu  
i będą organizowane w siedzi-

bie COK przy ul. Studziennej 6. 
Seniorzy mają do dyspozycji 
sprzęt nagłośnieniowy, piani-
no, keyboard czy gitarę. Proste 
instrumenty do akompania-
mentu można też stworzyć 
samemu. Spotkanie informa-
cyjne odbędzie się we wtorek, 
8 września, w Centrum Orga-
nizacji Kulturalnych „Perełka” 
przy  ul. Studziennej 6. Począ-
tek o godz. 10.00. Informacji 
udziela Bartosz Łapszyński, tel. 
32/775-20-53, e-mail: cok@
gcop.gliwice.pl.

Dajmy się ponieść wy-
obraźni! Scena w COK czeka, 
zapraszamy!

Liliana Haduch, 
Bartosz Łapszyński
Gliwickie Centrum 

Organizacji Pozarządowych

26 sierpnia w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości ZŁOTYCH GODÓW i DIAMENTOWYCH GODÓW. Z myślą o 44 parach przygotowano 
okolicznościowe medale i dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze „MSI” publikujemy zdjęcie małżeństw świę-
tujących 60-lecie swoich związków (pary te odebrały gratulacje przedstawiciela miejskiego samorządu w pierwszej turze). W gronie obcho-
dzących Diamentowe Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego): Wilhelmina i Józef Broszkowie, Barbara i Wacław Delebińscy, 
Maria i Teodor Lupowie, Krystyna i Jan Pałasińscy, Regina i Hieronim Środowie. Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych 
podczas uroczystości: Dominikę i Janusza Burakowskich, Felicję i Tadeusza Ciszewskich, Bronisławę i Henryka Wróblewskich. 

Jubilaci! Uważajcie na oszustów!
Piękny jubileusz długiego związku małżeńskiego jest okazją do świętowania, 

ale niestety może być też szansą dla oszustów. Urząd Stanu Cywilnego ostrzega 
przed telefonami od nieuprawnionych osób, które próbują podszywać się pod 
pracowników Urzędu Miejskiego i namówić na przekazanie pieniędzy za udział 
w jubileuszowej uroczystości w Ratuszu. 

– Ostatnio dotarło do nas kilka niepokojących doniesień od różnych par, które 
dopiero zostaną zaproszone na organizowane przez nas „Złote Gody”. Otrzymy-

wały telefony z informacją o jubileuszowej uroczystości i konieczności wniesienia 
opłaty. Na szczęście zwróciły się z prośbą o wyjaśnienia bezpośrednio do nas.  
O incydentach poinformowaliśmy Policję – mówi Małgorzata Korzeniowska, kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego. Zaproszenia na spotkanie w Ratuszu Urząd 
Stanu Cywilnego wysyła do jubilatów zawsze w pierwszej kolejności w wersji 
papierowej. Pary obchodzące złote i diamentowe gody nigdy nie ponoszą żad-
nych opłat za udział w uroczystości i pamiątkowe fotografie. 

DIAMENTOWE GODY
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W kwietniu miasto oddało do użytku pachnące jeszcze 
świeżą farbą mieszkania w domu przy ul. Jasnej 5

W czerwcu nastąpiło to, na co wiele gliwiczanek (i, rzecz jasna,  
gliwiczan) długo czekało – otwarto centrum handlowe „Forum”

2007

W marcu zaczął działać nowoczesny monitoring  
na stadionie Piasta Gliwice. Oku kamery już nic nie umknie!

I w końcu jest gdzie ćwiczyć! Wyremontowana sala (wraz  
z zapleczem) w SP nr 14 w gliwickiej Sośnicy przy ul. Jedności

Przybywa nowoczesnych autobusów, ubywa wysłużonych Ikarusów. PKM Gliwice systematycznie modernizuje tabor
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3 września 2007    06:57

Kierowcom spadł kamień z serca – pod koniec października, po 15 miesiącach, został otwarty dla ruchu odcinek DK88

W gliwickim porcie uruchomiono nowoczesny terminal  
kontenerowy, sprawnie łączący transport kolejowy z drogowym

Budowa siedziby naszej gliwickiej, technologicznej perełki  
– TECHNOPARKU już prawie ukończona (zdjęcie z sierpnia)

Lądujemy tutaj! Baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) rozpoczyna działalność w Gliwicach
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REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
6 WRZEŚNIA 2015 R.

Karta do głosowania będzie zawierała trzy pytania:

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finan-
sowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania 
wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

Głosujący może udzielić odpowiedzi na każde postawione pytanie, stawiając na karcie do 
głosowania znak „X” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok 
odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo w kratce z lewej strony obok odpowiedzi negatywnej „NIE”.

 
• Gdy w taki sposób udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania – głos będzie ważny w zakresie każdego 

z zadanych pytań.
• Gdy w taki sposób udzielimy odpowiedzi tylko na jedno lub na dwa postawione pytania – głos będzie 

ważny tylko w zakresie tego pytania (tych pytań). Natomiast  w zakresie pytania (pytań), na które nie 
udzieliliśmy żadnej odpowiedzi – głos będzie nieważny.

• W przypadku, gdy znak „X” postawimy w obu kratkach obok odpowiedzi na pytanie (pytania) – głos 
będzie nieważny w zakresie pytania (pytań), na które udzieliliśmy takiej odpowiedzi. 

• Gdy nie udzielimy odpowiedzi na żadne z postawionych pytań – nie postawimy znaku „X” w żadnej  
z kratek obok odpowiedzi na pytania – głos będzie nieważny w zakresie wszystkich pytań. 

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum 
będą czynne w godzinach od 6.00 do 22.00.

W związku z zarządzonym referendum ogólnokrajowym Wydział Spraw Obywatelskich zwraca uwagę, 
że nastąpiła zmiana siedzib komisji wyborczych nr 34 i nr 35: 
• mieszkańcy ulic: Cechowej, Domańskiego, Kotlarskiej, Mastalerza, Powroźniczej, Składowej, Szo-

biszowickiej, Ślusarskiej, Świętej Małgorzaty głosują w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Jana  
Śliwki 8 (komisja nr 34); 

• mieszkańcy ulic: Dziewanny, Kowalskiej, Świętojańskiej od nr 1 do nr 37 nieparzyste i od nr 2 do  
nr 46 parzyste, Toszeckiej od nr 1 do nr 85 wszystkie głosują w Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Bernardyńskiej 2 (komisja nr 35).

Głosowanie w ogólnokrajowym referendum

Osoba uprawniona do udziału w referendum ogólnokrajowym otrzyma jedną kartę do głosowania koloru 
białego, formatu A4, posiadającą ścięty prawy górny narożnik, zadrukowaną jednostronnie jednakowym 
rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich pytań zadanych w referendum. 



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  36/2015 (759), 3 września 2015 13

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Nr obwodu 
głosowania Siedziba Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr obwodu 

głosowania Siedziba Obwodowej Komisji do spraw referendum

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Toszecka 179

2. Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24
3. Gimnazjum nr 19, ul. Główna 30
4. Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Wrzosowa 14
5. Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Wrzosowa 14
6. Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Partyzantów 25
7. Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Partyzantów 25
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25

10. Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Literatów 41
11. Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Literatów 41

  12.
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  13.
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  14.
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  15.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  16.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  17.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
18. Gimnazjum nr 3, ul. Jasnogórska 15-17
19. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1
20. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1A

  21.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  22.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  23.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
24. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Ligonia 36
25. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Paderewskiego 70

  26.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  27.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  28.
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Elsnera 25

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  29.
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Elsnera 25

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
30. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25
31. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25
32. Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Grottgera 23A
33. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59
34. Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Śliwki 8
35. Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Bernardyńska 2
36. Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Śliwki 8

  37.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Warszawska 35

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  38.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Gierymskiego 7

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
39. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59
40. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59
41. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20
42. Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50

  43.
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska  5

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

44. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Wróblewskiego 9
45. Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29
46. Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29
47. Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29
48. Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Barlickiego 16
49. Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”, ul. Studzienna 1
50. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Księdza Strzody 4
51. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Księdza Strzody 4
52. Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Ziemowita 12
53. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29
54. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29 

  55.
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
56. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  58.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Reymonta 18A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  59.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Reymonta 18A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  60.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Reymonta 18A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

61. Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Żeromskiego 26

62. Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35

63. Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35

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

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

66. Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Wiślana 12
67. Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4
68. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31
69. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Sportowa 17

  70.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
71. Politechnika Śląska, Kolegium Pedagogiczne, ul. Hutnicza 9-9A

72. Politechnika Śląska, Kolegium Pedagogiczne, ul. Hutnicza 9-9A

  73.
Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ul. Akademicka 16

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

74. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Księdza Strzody 4

  75.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  76.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  77.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  78.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

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

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

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

  82.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
83. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16
84. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Gomułki 16A
85. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Gomułki 16A
86. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Gomułki 16A

  87.
Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
88. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Ligonia 36
89. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Mickiewicza 65
90. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
91. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Pszczyńska 18
92. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Pszczyńska 18

  93.
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  94.
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  95.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

96. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Kilińskiego 1

  97.
Zespół Szkół Samochodowych, ul. Kilińskiego 24A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

98. Gimnazjum nr 4, ul. Asnyka 36

99. Gimnazjum nr 4, ul. Asnyka 36

 100.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

101. Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Młodych Patriotów 10

102. Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Młodych Patriotów 10

 103.
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 104.
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 105.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 106.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  107.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

108. Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

109. Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

110. Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

111. Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 1

112. Gliwickie Centrum Medyczne Sp z o.o. , ul. Kościuszki 29

113. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  
ul. Zygmunta Starego 20

114. VITO – MED. Sp. z o.o. , ul. Radiowa 2

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

116. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego,  
ul. Daszyńskiego 29

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

118. Dom Pomocy Społecznej „OPOKA”, ul. Pszczyńska 100

119. Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM”, ul. Derkacza 10

120. Areszt Śledczy w Gliwicach, ul. Wieczorka 10

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 

Wykaz obwodowych komisji do spraw referendum w Gliwicach

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE – 6 WRZEŚNIA 2015 R.

BIP.GLIWICE.EU/
INFORMACJE_WYBORCZE
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Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE – 6 WRZEŚNIA 2015 R.

ULICA Nr 
obwodu ULICA Nr 

obwodu ULICA Nr 
obwodu ULICA Nr 

obwodu

15 Grudnia 7

22 Lipca 6

A

Agrestowa 39

Akacjowa 42

Akademicka 73

Aleja Korfantego 54

Aleja Majowa 20

Aleja Przyjażni 48

Andersena 86

Andromedy 16

Architektów 81

Arkońska 74

Armii Ludowej – numery nieparzyste 22

Armii Ludowej – numery parzyste 23

Aronii 39

Asnyka od nr 1 do nr 10 wszystkie 97

Asnyka od nr 11 do końca wszystkie 99

Astrów 79

Augustowska 82

Azalii 79

B 

Baildona 70

Bajana 101

Bajkowa 86

Bałtycka 24

Banacha 73

Bankowa 53

Bardowskiego 96

Barlickiego 48

Basztowa 51

Batalionu Kosynierów 30

Batorego Stefana 7

Bażancia 25

Bednarska 51

Begonii 79

Bekasa 106

Bereniki 14

Bernardyńska 31

Beskidzka 59

Białej Bramy 51

Białostocka 82

Biegusa 108

Bielika 108

Bielska 82

Bienka 41

Bieszczadzka 57

Bluszczowa 39

Bławatków 79

Błękitna 27

Bł. Czesława  
od nr 17 do końca nieparzyste 69

Bł. Czesława  
od nr 30 do końca parzyste 69

Bł. Czesława od nr 1 do 15 nieparzyste 71

Bł. Czesława od nr 2 do nr 28 parzyste 71

Błonie 68

Bohaterów Getta Warszawskiego 50

Bojkowska  wszystkie od nr 1 do nr  20A 93

Bojkowska  wszystkie od nr 101 do końca 77

Bojkowska  wszystkie od nr 21 do nr  80D 95

Bolesława Chrobrego 3

Bolesława Krzywoustego 73

Bolesława Śmiałego 24

Bończyka 17

Borówkowa 1

Bożonarodzeniowa 29

Braci Grimm 85

Bracka 59

Broniewskiego 9

Brzozowa 42

Bursztynowa 84

Bujwida 26

Bydgoska 82

Bytomska 51

Bzów 25

C 

Caro 85

Cechowa 34

Ceglarska 68

Centaura 12

Ceramików 80

Chabrowa 78

Chałubińskiego 28

Chałupnicza 70

Chatka Puchatka 4

Chełmońskiego 32

Chełmska 82

Chemiczna 84

Chmielna 78

Chodkiewicza 45

Chodźki 57

Chopina 56

Chorzowska nieparzyste od nr 1 do nr 39 43

Chorzowska parzyste od nr 2 do nr 42 43

Chorzowska   
nieparzyste od nr 41 do końca 42

Chorzowska   
parzyste od nr 44 do końca 42

Chudoby 48

Cicha 68

Ciesielska 81

Cieszyńska 25

Ciołkowskiego 9

Ciupków 87

Cmentarna 57

Cyraneczki 107

Cytadeli Warszawskiej 85

Czajki 107

Czapli 106

Czarnieckiego 44

Czekanowskiego 28

Czeremchowa 39

Czereśniowa 25

Czerskiego 28

Częstochowska 75

Czoka 28

Czołgowa 1

Czwartaków 23

D 

Damrota 88

Darz Bór 13

Daszyńskiego wszystkie od nr 1 do nr 57 19

Daszyńskiego parzyste od nr 58 do nr 150 24

Daszyńskiego   
nieparzyste od nr 59 do nr 149 88

Daszyńskiego  
wszystkie od nr 151 do nr 290 87

Daszyńskiego  
wszystkie od nr 300 do końca 80

Dąbrowskiego 44

Dekabrystów 86

Derkacza (bez nr 10) 106

Dębowa 42

Diamentowa 85

Długa 90

Długosza 90

Dojazdowa 68

Dolna 68

Dolnej Wsi 87

Dolnych Wałów 51

Domańskiego 34

Domeyki 28

Dożynkowa 77

Drozdów 104

Drzymały 60

Dubois 48

Dunikowskiego 51

Dworcowa 50

Dworska 36

Dybowskiego 28

Dzierżona wszystkie od nr 1 do 30 102

Dzierżona wszystkie od nr 31 do końca 96

Dziewanny 35

Dzionkarzy 64

E 

Edisona 2

Eiffl’a 2

Einsteina 2

Ekonomistów 80

Elektryków 80

Elsnera 29

Esperantystów 27

F 

Fabryczna 3

Fałata 32

Ficka 87

Fiołkowa 5

Fizyków 80

Floriańska 30

Folwarczna 30

Fornalskiej 99

Franciszkańska wszystkie od nr 1 do 11 72

Franciszkańska wszystkie od nr 13 do końca 69

Fredry 48

Frezji 79

Funka 28

G 

Gagarina 21

Gajdy 42

Gajowa 13

Galaktyki 13

Gałczyńskiego 8

Gankowa 58

Gaudiego 82

Gdańska 69

Gdyńska 29

Generała Andersa 23

Generała Bema 57

Generała Berbeckiego   
nieparzyste do nr 9 49

Generała Berbeckiego  
parzyste  od nr 2 do nr 4 49

Generała Berbeckiego   
nieparzyste od nr 11 do końca 48

Generała Berbeckiego  
parzyste od nr 6 do końca 48

Generała Okulickiego 22

Generała Sikorskiego   
nieparzyste 1 do nr 21 61

Generała Sikorskiego   
parzyste od nr 2 do nr 34 61

Generała Sikorskiego   
nieparzyste od nr 23 do nr 91 62

Generała Sikorskiego   
parzyste od nr 36 do nr 114 62

Generała Sikorskiego   
nieparzyste od nr 93 do końca 59

Generała Sikorskiego   
parzyste od nr 116 do końca 59

Generała Zajączka 39

Geodetów 81

Gierymskiego 38

Gipsowa 102

Glebowa 78

Głogowska 57

Głowackiego 87

Główna 3

Gnieźnieńska 82

Goduli 61

Gojawiczyńskiej 3

Gomułki 86

Goplany 87

Gorkiego 7

Gorzołki 75

Goździkowa 79

Górna 68

Górników 68

Górnych Wałów 53

Góry Chełmskiej 20

Grabowa 42

Grabowskiego 26

Graniczna 25

Grażyny 42

Grażyńskiego 29

Grodeckiego 28

Grodowa 53

Gromadzka 60

Gronowa 78

Grottgera nieparzyste od nr 1 do nr 31 32

Grottgera parzyste od nr 2 do nr 50 32

Grottgera nieparzyste od nr 33 do końca 33

Grottgera parzyste od nr 58 do końca 33

Gruszczyńskiego 49

Gryczana 78

Grzybowa 1

Gutenberga 82

Gwardii Ludowej 23

Gwarków 94

Gwiazdy Polarnej 14

H 

Halicka 82

Harcerska 17

Helska 24

Hibnera 96

Hłaski 87

Hoblera 47

Husarska 24

Hutnicza 71

I 

Idy 42

J 

Jabłoni 25

Jagiellońska 72

Jagodowa 1

Jałowcowa 25

Jana III Sobieskiego  
od 1 do 15 nieparzyste 56

Jana III Sobieskiego  
od 2 do 18 parzyste 56

Jana III Sobieskiego  
od 17 do 25 nieparzyste 90

Jana III Sobieskiego  
od 20 do 28 parzyste 90

Jana III Sobieskiego  
od 27 do końca nieparzyste 89

Jana III Sobieskiego  
od 30 do końca parzyste 89

Jana Pawła II 52

Jaracza 3

Jarzębinowa 39

Jasińskiego 96

Jaskółcza 103

Jasna 100

Jasnogórska 18

Jaworowa 42

Jedności wszystkie od nr 1 do nr 16 61

Jedności wszystkie od nr 17 do końca 62

Jesienna 67

Jesionowa 42

Jeziorna 77

Jeżynowa 39

Jęczmienna 78

Jodłowa 42

Jondy 88

Jowisza 13

Junaków 99

K 

Kaczyniec 53

Kadłubka 28

Kalinowa 39

Kaliska 82

Kanałowa 2

Kapliczna 42

Karnawałowa 29

Karolinki 24

Karpacka 57

Kasprowicza nieparzyste od nr 1 do nr 37 60

Kasprowicza parzyste od nr 2 do nr 42 60

Kasprowicza parzyste od nr 44 do końca 61

Kasprowicza  
nieparzyste od nr 39 do końca 61

Kasprzaka 84

Kasztanowa 36

Kaszubska 73

Kazimierza Wielkiego 90

Kielecka 82

Kilińskiego  
od nr 1 do końca nieparzyste 96

Kilińskiego od nr 2 do końca parzyste 97

Klasztorna 2

Klonowa 68

Kłodnicka 50

Kłosista 32

Kniejowa 13

Kniewskiego 96

Knurowska 78

Kochanowskiego   
wszystkie od nr 1 do nr 24 104

Kochanowskiego   
wszystkie od nr 25 do końca 92

Kokoszki 106

Kolberga 38

Kolejarzy 47

Kolejowa 1

Kolibrów 108

Kona 86

Konarskiego 76

Koniczynowa 78

Konopnickiej 48

Konwalii 79

Kopalniana 95

Kopernika wszystkie od nr 1 do nr 63A 15

Kopernika wszystkie od nr 65 do końca 16

Koraszewskiego 39

Korczoka 60

Kormoranów 108

Kosmonautów 6

Kosów 103

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
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Kossaka 33

Kostki 71

Kosynierów 24

Koszalińska 82

Kościelna 49

Kościuszki 56

Kotlarska 34

Kowalska 35

Kownackiej 10

Kozielska nieparzyste od nr 1 do nr 3 19

Kozielska parzyste od nr 2 do nr 18 19

Kozielska nieparzyste od nr 5 do nr 29 20

Kozielska parzyste od nr 20 do nr 38 20

Kozielska nieparzyste od nr 31 do nr 77 21

Kozielska parzyste od nr 46 do nr 120 21

Kozielska nieparzyste od nr 79 do nr 115 22

Kozielska nieparzyste od nr 117 do nr 207 85

Kozielska parzyste od nr 122 do nr 254 85

Kozielska wszystkie od nr 297 do końca 82

Kozłowska 24

Krakusa 43

Krasickiego 96

Krasińskiego 9

Kraszewskiego 3

Kresowa 82

Krokusów 79

Królewskiej Tamy 70

Królowej Bony 52

Królowej Jadwigi 72

Krótka 49

Krucza 109

Kruczkowskiego 9

Krupnicza 53

Kruszynowa 39

Krzywa 71

Księdza Przyniczyńskiego 39

Księdza Strzody 50

Ku Dołom 87

Kujawska nieparzyste od 1 do końca  68

Kujawska parzyste od nr 2 do nr 12A 73

Kujawska parzyste od nr 34 do końca 68

Kukuczki 28

Kunickiego 96

Kurpiowska 29

Kusocińskiego 98

Kuźnicka 29

Kwiatowa 4

Kwiatów Polnych 78

L 

Las Łabędzki 13

Lawendowa 79

Legnicka 29

Lekarska 80

Lelewela 54

Leonarda da Vinci 2

Leszczynowa 39

Leśna 39

Lewkonii 79

Libelta 47

Ligocka 27

Ligonia 88

Ligustrowa 39

Liliowa 97

Limanowskiego 59

Lindego 43

Lipowa 47

Lisia 25

Literatów 10

Lniana 78

Lompy 53

Lotników wszystkie od nr 1 do nr 38 97

Lotników wszystkie 
od nr 39 do nr 70 98

Lotników wszystkie  
od nr 71 do końca  95

Lubelska 82

Lubliniecka 32

Luksemburg 8

Lutycka 74

Lwowska 82

Ł 

Łabędzka 84

Łanowa 78

Łąkowa 78

Łowicka 29

Łódzka 82

Łukasiewicza 28

Łużycka 73

M 

Magnolii 79

Majakowskiego 5

Makowskiego 33

Maków 79

Makuszyńskiego 10

Malczewskiego 32

Malinowa 39

Malinowskiego 56

Mała 89

Małopolska 29

Marksa 7

Marynarska 81

Marzanki wszystkie od nr 1 do nr 16 92

Marzanki wszystkie od nr 18 do końca 103

Mastalerza 34

Matejki 51

Mazowiecka 29

Mechaników 3

Metalowców 3

Mewy 105

Miarki 54

Michałowskiego 32

Mickiewicza 89

Mielęckiego 18

Mieszka I 24

Mikołowska 52

Miła 3

Miodowa 78

Mitręgi 50

Mleczna 51

Młodego Górnika 63

Młodego Hutnika 43

Młodopolska 67

Młodych Patriotów 102

Młodzieżowa 63

Młyńska 54

Modrzejewskiej 69

Moniuszki 76

Morawska 29

Morcinka 9

Morska 24

Mościckiego 28

Murarska 2

Myśliwska wszystkie do nr 23 17

Myśliwska wszystkie od nr 24 do końca 25

N 

Na Filarze 60

Na Łuku 29

Na Miedzy 32

Na Piasku 50

Na Skarpie 56

Na Wzgórzu 90

Na Zbiegu 39

Nad Bytomką 42

Nad Kanałem 3

Nad Łąkami 1

Nad Torami 36

Nadbrzeżna 61

Nadrzeczna 20

Nałkowskiej 4

Narcyzów 5

Narutowicza 5

Nasyp 50

Nauczycielska 81

Niedbalskiego 85

Niedurnego 59

Niemcewicza 9

Niepaszycka 2

Niezapominajki 79

Noakowskiego 36

Nobla 82

Norwida 89

Nowa 98

Noworoczna 29

Nowosądecka 82

Nowy Świat wszystkie od nr 1 do nr 24 92

Nowy Świat wszystkie od nr 25 do końca 104

O 

Obrońców Westerplatte 27

Obrońców Pokoju 26

Ociepki 84

Odlewników 70

Odrowążów 58

Oficerska 81

Ogrodowa 25

Okopowa 50

Okrężna 68

Okrzei 41

Olchowa 110

Oleśnickiego 89

Olimpijska 4

Olszewskiego 28

Olsztyńska 82

Olszynki 70

Omańkowskiej 28

ONZ 25

Opawska 103

Opla 2

Opolska 45

Orchidei 79

Oriona 13

Orkana 87

Orkiszowa 78

Orląt Śląskich 30

Orlickiego 18

Orłów 109

Orzechowa 25

Orzeszkowej 24

Ossolińskich 10

Ossowskiego 96

Oświęcimska 3

Owczarska 36

Owocowa 32

Owsiana 19

P 

Paderewskiego 27

Pana Twardowskiego 9

Panewnicka 68

Panufnika 29

Parkowa 78

Partyzantów 8

Paska 29

Patrolowa 30

Paulińska 72

PCK 26

Pelikana 108

Perkoza 110

Perseusza 14

Piaseckiego 27

Piaskowa 9

Piastowska wszystkie od nr 1 do nr 17 97

Piastowska wszystkie od nr 18 do końca 99

Piekarska 81

Pietrusińskiego 96

Piękna 3

Pilotów 97

Pionierów 17

Piramowicza 76

Pistacjowa 78

Piwna 50

Plac Grunwaldzki 90

Plac Inwalidów Wojennych 49

Plac Jaśminu 79

Plac Krakowski 74

Plac Mariacki 58

Plac Marszałka Piłsudskiego 49

Plac Mickiewicza 54

Plac Mleczny 54

Plac Niepodległości 3

Plac Piastów 50

Plac Rzeźniczy 49

Plac Wszystkich Świętych 54

Planetarna 9

Platynowa 85

Plebańska 49

Plebiscytowa 18

Pliszki 107

Plonowa 78

Płażyńskiego 68

Płocka 82

Płowiecka 24

Pocztowa 68

Pod Borem 13

Podlesie 39

Podmokła 2

Pod Murami 51

Poezji 11

Pogodna 64

Pokoju 2

Pola 70

Poligonowa 87

Polna 32

Południowa 87

Pomorska 29

Poniatowskiego 41

Portowa 36

Porzeczkowa 39

Powroźnicza 34

Powstańców Warszawy 49

Poziomkowa 1

Poznańska 60

Prawników 80

Prozy 10

Prusa 90

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49

Przedwiośnie 65

Przemyska 82

Przemysłowa 36

Przewozowa 69

Przy Raciborskiej Bramie 54

Przy Tamie 36

Przydrożna 27

Przyniczyńskiego księdza 39

Przyszłości nieparzyste od nr 1 do końca 64

Przyszłości parzyste od nr 2 do nr 50 65

Przyszłości parzyste od nr 52 do końca 64

Przyszowska 8

Pszczyńska nieparzyste od nr 1 do 65A 91

Pszczyńska parzyste od 2 do 76 91

Pszczyńska nieparzyste od nr 67 do 131 93

Pszczyńska parzyste od 78 do 198 93

Pszczyńska  
od 133 do końca nieparzyste 68

Pszczyńska od 200 do końca parzyste 68

Pszenna 2

Pukasa 28

Pułaskiego 9

Puławska 82

Pusta 59

Puszkina 89

R 

Raciborska 53

Racławicka 56

Radiowa 24

Radomska 83

Radosna 4

Rapackiego 26

Ratowników Górniczych 94

Reja 60

Rekreacyjna 1

Rejtana 9

Reymonta 57

Robotnicza 70

Rodzinna 8

Rogera 39

Rogozińskiego 28

Rolna 39

Rolników 77

Rostka 39

Równa 96

Różana 5

Rumiankowa 1

Rutkiewicz 28

Rutkowskiego 96

Rybacka 80

Rybitwy 105

Rybnicka wszystkie od nr 1 do nr 19 91

Rybnicka  nieparzyste od nr 21 do nr 31 104

Rybnicka  nieparzyste od nr 43 do końca 102

Rybnicka parzyste od nr 20 do nr 54 104

Rybnicka parzyste od nr 56 do końca 102

Rydygiera 96

Rymera 68

Rynek 51

Rzeczycka 2

Rzepakowa 78

Rzeszowska 83

S

Sadowa 84

Samotna 68

Sandomierska 83

Sarnia 25

Saturna 12

Satyryków 10

Sawickiej 96

SDKPiL 86

Siedlecka 83

Sienkiewicza 48

Sienna 78

Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania
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ULICA Nr 
obwodu ULICA Nr 

obwodu ULICA Nr 
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Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE – 6 WRZEŚNIA 2015 R.

ULICA Nr 
obwodu ULICA Nr 

obwodu ULICA Nr 
obwodu

Sieronia 85

Sikornik 103

Sikory 39

Skalskiego 85

Skarbnika 60

Skargi 89

Składowa 34

Skłodowskiej-Curie 73

Skowrończa 103

Skowrońskiego 40

Słoneczna 87

Słowackiego 88

Słowików 108

Smolnicka 78

Snopowa 77

Sobieskiego – patrz Jana III Sobieskiego  

Sobótki 92

Sojki 2

Sokoła 17

Solskiego 55

Sołtysa 29

Sołtysia 60

Sopocka 83

Sowińskiego 24

Spacerowa 78

Spokojna 3

Sportowa 69

Spółdzielcza 45

Srebrna 85

Stabika 58

Stalmacha 52

Stanisławowska 83

Stara Cegielnia 87

Starogliwicka wszystkie od nr 1 do nr 100 2

Starogliwicka wszystkie od nr 101 do końca 84

Staromiejska 2

Staszica 58

Stefana Batorego 7

Stepowa 29

Storczyków 79

Strażacka 1

Stryjska 83

Strzelców Bytomskich   
nieparzyste  nr 1 do 61 4

Strzelców Bytomskich   
parzyste od 2 do 70 4

Strzelców Bytomskich   
nieparzyste od nr 63 do końca 1

Strzelców Bytomskich   
parzyste od nr 72 do końca 1

Strzeleckiego 28

Strzelnicza 25

Studzienna 49

Stwosza 33

Styczyńskiego 19

Sudecka 57

Sylwestrowa 29

Syriusza 13

Szara 72

Szarych Szeregów 102

Szczecińska 24

Szczepanowskiego 70

Szczęść Boże 59

Szenwalda 10

Szkolna 49

Szlak Kolejowy 10

Szmaragdowa 85

Szobiszowicka 34

Szparagowa 78

Sztabu Powstańczego wszystkie nieparzyste 30

Sztabu Powstańczego  
wszystkie parzyste 31

Sztygarska 59

Szybowa 57

Szymanowskiego 29

Ś 

Śląska 29

Śliwki 36

Ślusarska 34

Śniadeckich 28

Średnia 49

Świdnicka 83

Świerkowa 13

Świętego Andrzeja 37

Świętego Brata Alberta 78

Świętego Huberta 29

Świętego Jacka 68

Świętego Józefa 68

Świętego Ludwika 87

Świętego Marka wszystkie do nr 5 47

Świętego Marka  
wszystkie od 6 do końca 40

Świętego Michała 63

Świętego Urbana 36

Świętego Wojciecha 25

Świętej Anny 71

Świętej Barbary 50

Świętej Bronisławy 45

Świętej Cecylii 69

Świętej Elżbiety 43

Świętej Katarzyny 72

Świętej Małgorzaty 34

Świętojańska  
nieparzyste od nr 1 do nr 37 35

Świętojańska parzyste od nr 2 do nr 46 35

Świętojańska  
nieparzyste od nr 39 do końca 38

Świętojańska   
parzyste od nr 48 do końca 38

Świętokrzyska 54

T 

Targosza 84

Targowa 46

Tarninowa 39

Tarnogórska   
nieparzyste od nr 1 do nr 151 33

Tarnogórska   
parzyste  od nr 2 do nr 150 40

Tarnogórska   
parzyste od nr 174 do końca 28

Tarnogórska   
nieparzyste od nr 189 do końca 28

Tarnopolska 83

Tatrzańska 59

Tęczowa 9

Tkacka 51

Tokarska 81

Topolowa 42

Toruńska 97

Toszecka wszystkie od nr 1 do nr 85 35

Toszecka wszystkie od nr 86 do nr 100 17

Toszecka wszystkie od nr 101 do nr 169 12

Toszecka wszystkie od nr 170 do końca 1

Towarowa 42

Traktorzystów 80

Traugutta 45

Trzech Króli 29

Tulipanów 79

Tuwima 7

Tylna 63

U 

Udzieli 38

Ułańska 24

Urodzajna 78

Ustroń 102

Uszczyka 36

W 

Wadowicka 83

Wakacyjna 1

Waliszewskiego 38

Wałbrzyska 83

Wandy 41

Warmińska 29

Warszawska 37

Waryńskiego 7

Warzywna 78

Wasilewskiej 3

Wawelska 60

Wazów 10

Wesoła 84

Węglowa 59

Wiązowa 25

Wichrowe Wzgórze 87

Widokowa 85

Wieczorka 54

Wiejska 84

Wielicka 61

Wielkanocna 29

Wielkiej Niedźwiedzicy 17

Wielkopolska 29

Wieniawskiego 7

Wiertnicza 36

Wierzbowa 3

Wigilijna 29

Wileńska 83

Wilgi 109

Willowa 85

Wiosenna 2

Wiślana 66

Wiśniowa 25

Witkiewicza 46

Witosa 87

Władysława Jagiełły 3

Władysława Łokietka 55

Wodna 51

Wolności 5

Wolskiego 44

Wójtowska 87

Wrocławska 74

Wróblewskiego 44

Wrzosowa 4

Wschodnia 63

Wspólna 2

Wujka Jakuba 44

Wybrzeże Armii Krajowej 48

Wybrzeże Wojska Polskiego 49

Wyczółkowskiego   
wszystkie od 1 do nr 100 2

Wyczółkowskiego   
wszystkie od 101 do końca 83

Wysoka 51

Wyspiańskiego   
wszystkie numery nieparzyste 20

Wyspiańskiego   
wszystkie numery parzyste 18

Z 

Zabrska nieparzyste  
od nr 1 do nr 17A 72

Zabrska parzyste od nr 2 do nr 14 72

Zabrska nieparzyste  
od nr 19 do końca 71

Zabrska parzyste od nr 16 do końca 71

Zachodnia 87

Zacisze 2

Zajęcza 25

Zakątek Leśny 4

Zakole 47

Zakopiańska 83

Zamenhofa 27

Zamkowa 2

Zamojska 83

Zapolskiej 10

Zawadzkiego 3

Zawiszy Czarnego 90

Zawodna 57

Zbożowa 36

Zgrzebnioka 29

Zielna 78

Zielińskiego 5

Zielona 85

Zielone Wzgórze 87

Ziemięcicka 1

Ziemowita 52

Ziębia 103

Zimnej Wody 76

Zimorodka 105

Złota 85

Zubrzyckiego 101

Związkowa 57

ZWM 100

Zwycięstwa   
nieparzyste od nr 1 do nr 21 49

Zwycięstwa parzyste od nr 2 do nr 28 49

Zwycięstwa   
nieparzyste od nr 23 do końca 48

Zwycięstwa   
parzyste od nr 30 do końca 48

Zygmunta Starego wszystkie do nr 19 53

Zygmunta Starego  
wszystkie od nr 20 do końca 55

Zygmuntowska 11

Ź 

Źródlana 85

Ż 

Żabińskiego 86

Żeglarska 1

Żeleńskiego-Boya 10

Żeńców 77

Żernicka 29

Żeromskiego  
wszystkie od nr 1 do nr 31 61

Żeromskiego  
wszystkie od nr 32 do końca 62

Żółkiewskiego 44

Żurawia 110

Żwirki i Wigury 95

Żytnia 78

Żywiecka 83

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

nabór wniosków o przyznanie sty-
pendium Prezydenta Miasta Gliwice 

dla uczniów w 2015 r. 

Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni 
uczniowie szkół gimnazjalnych,  ponadgimna-
zjalnych i artystycznych, zamieszkali na terenie 
miasta Gliwice.
Wniosek o przyznane stypendium może zo-
stać złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku 
ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co 
najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej 
dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami nauko-
wymi lub artystycznymi na szczeblu międzyna-
rodowym, krajowym lub wojewódzkim. 
Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezy-
denta Miasta może wystąpić: 
• dyrektor lub nauczyciel szkoły, 
• rodzic lub opiekun prawny, 
• pełnoletni uczeń.
Termin składania wniosków o przyznanie 
stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla 
uczniów – od 1 września do 30 września 2015 r.
Wnioski wraz z załączoną dokumenta-
cją należy składać w zamkniętych ko-
pertach w sekretariacie Wydziału Edu-
kacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pokój 245).
Do wniosku o przyznanie stypendium na-
leży dołączyć, potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez dyrektora szkoły lub 
osobę przez niego upoważnioną, kseroko-
pie dokumentów potwierdzających wyniki 
w nauce, ocenę z zachowania oraz uzy-
skanie osiągnięć naukowych lub artystycz-
nych, które zostały szczegółowo określone 
w uchwale nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 11 lipca 2013 r. http://bip.gliwice.
eu/pub/uchwaly/11506.pdf.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium do 
pobrania: 
w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II 
piętro, pok. 245), 
• w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgim-

nazjalnej, 
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce 
„Edukacja”.

Informacje: Wydział Edukacji  
tel. 32/238-55-29, 32/238-54-51.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

ZASADY  
UDZIELANIA  

STYPENDIUM  
PREZYDENTA  
MIASTA DLA 
UCZNIÓW 

OGŁOSZENIE

http://bip.gliwice.eu/strona%3D10389%2C2389
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf
https://gliwice.eu/miasto/edukacja/stypendia-prezydenta-miasta
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Uczniowie rozpoczynający w roku szkol-
nym 2015/2016 
naukę w klasach:
• III szkoły podstawowej,
• IV technikum
oraz uczniowie:
• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektu-

alną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym,

• z niepełnosprawnością ruchową,  
w tym z afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera,

którzy posiadają orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, mogą ubiegać 
się o przyznanie pomocy materialnej  
w postaci „Wyprawki szkolnej”.

Wnioski o przyznanie dofinansowania 
do zakupu podręczników można skła-
dać w szkole, do której uczeń będzie 
uczęszczał w nadchodzącym roku szkol-
nym, w nieprzekraczalnym terminie do  
30 września br.

1.  Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie o wysokości do-

chodów;
• w uzasadnionych przypadkach do 

wniosku można dołączyć oświad-
czenie o wysokości dochodów;

• w przypadku ucznia, którego rodzi-
na korzysta ze świadczeń rodzin-
nych w formie zasiłku rodzinnego 
lub dodatku do zasiłku rodzinnego, 
można przedłożyć zaświadczenie  
o korzystaniu ze świadczeń rodzin-
nych w formie zasiłku rodzinnego 
lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

• w przypadku ubiegania się o po-
moc dla ucznia z niepełnospraw-
nościami zamiast zaświadczenia  
o wysokości dochodów, należy do-
łączyć kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

2. Dochód na osobę w rodzinie wnio-
skodawcy nie może przekroczyć kwo-
ty 574 zł netto.

3. Wartość pomocy finansowej, którą 
uczeń może otrzymać do zakupu 
podręczników wynosi:
• do 225 zł dla ucznia klasy III szkoły 

podstawowej;

• do 445 zł dla ucznia klasy IV tech-
nikum.

4. W przypadku uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym po-
siadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, dofinan-
sowanie obejmuje również zakup 
materiałów edukacyjnych. Wartość 
pomocy finansowej jest uzależnio-
na od rodzaju niepełnosprawności 
oraz klasy, do której uczeń będzie 
uczęszczał. Szczegółowych informa-
cji udzielają szkoły oraz pracownicy 
Wydziału Edukacji UM.

5. Wypłata pieniędzy wnioskodaw-
com nastąpi po przedłożeniu przez 
rodziców w szkole dowodu zakupu 
podręczników.

6. Informację w zakresie szczegółowych 
zasad składania wniosków i refun-
dowania wydatków należy pozyskać  
w szkole, w której uczeń będzie 
objęty pomocą w ramach projektu 
„Wyprawka szkolna”.

(edu)

Miasto Gliwice poszukuje producentów, 
artystów oraz handlowców chcących 
zaoferować swoje produkty i usługi 
do sprzedaży podczas Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego 2015. Organizacja 
Jarmarku planowana jest wstępnie  
w dniach od 5 do 23 grudnia tego roku 
na gliwickim Rynku (czas jego trwania 
jest uzależniony od zainteresowania wy-
stawców). Miasto ze swej strony zapew-
ni zaplecze handlowe (domki handlowe  
o powierzchni ok. 6 m2) i sanitarne, 
oraz dekoracje świąteczne i program 
artystyczny w wybrane dni przy świą-
tecznej szopce. Handlowcy będą zobo-
wiązani do uiszczenia opłaty targowej, 
zgodnie ze stawkami obowiązującymi 
na terenie Gliwic (uchwała Rady Miej-
skiej w Gliwicach nr XXVIII/512/2012  
z 13 grudnia 2012 roku w sprawie usta-
lenia wysokości stawek opłaty targowej 
obowiązującej na terenie miasta Gli-
wice) z następującymi zastrzeżeniami:     
• sprzedaż będzie prowadzona w dniach 

i godzinach wskazanych przez orga-
nizatora (nie będzie możliwości udo-
stępnienia domku tylko w wybrane 
dni lub godziny),

• sprzedaż będzie prowadzona wyłącz-
nie w domkach zapewnianych przez 
organizatora (nie będzie możliwości 
ustawienia dodatkowych stoisk na 
Rynku).

Preferowane będą stoiska o charakterze 
świątecznym, w których prowadzona 

będzie sprzedaż takiego asortymentu, 
jak ceramika artystyczna, wyroby regio-
nalne, ozdoby świąteczne i choinkowe, 
choinki, pamiątki i rękodzieło, biżuteria, 
artykuły spożywcze oraz wyroby garma-
żeryjne i gastronomiczne. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o przesyłanie wstępnych zgłoszeń do 
5 października 2015 r. w jeden ze wska-
zanych poniżej sposobów:
• pocztą na adres: Urząd Miejski  

w Gliwicach, Wydział Kultury i Promo-
cji Miasta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice;

• osobiście w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego;

• faksem na nr 32/231-40-59;
• za pośrednictwem poczty e-mail: kp@

um.gliwice.pl.

W zgłoszeniu należy wpisać dane kon-
taktowe osoby/firmy oraz wskazać cha-
rakter prowadzonej działalności.
Ostateczna decyzja dotycząca organiza-
cji wydarzenia zostanie podjęta 
do 30 października 2015 r. 

WYPRAWKA SZKOLNA 
2015

JARMARK BOŻONARODZENIOWY.  
KUPCY POSZUKIWANI!

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część 
Osiedla Brzezinka, położoną na zachód  

od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej  
(sporządzonego na podstawie uchwały numer XXXIV/659/2013 Rady 

Miejskiej w Gliwicach z 9 maja 2013 roku)  
we fragmentach wskazanych na załączniku graficznym  

i w zakresie wynikającym z uwzględnienia uwag wniesionych  
w związku z pierwszym wyłożeniem.

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. j. DzU. z 2015 r., poz. 199 z póź-
niejszymi zmianami) oraz na podsta-
wie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2  
i 3 ustawy z 3 października 2008 roku  
o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (t. j. DzU. z 2013 r., poz. 1235 z póź-
niejszymi zmianami), a także zgodnie  
z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia  
2003 roku o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (t. j. DzU.  
z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami) zawiadamiam o ponow-
nym wyłożeniu do publicznego wglądu  
ww. projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od  
10 września do 8 października 2015 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21),  
w następujący sposób:

poniedziałki i piątki  
– w godz. 8.00 – 12.00,
wtorki i środy  
– w godz. 12.00 – 16.00,

czwartki  
– w godz. 13.00 – 17.00,

w pokoju numer 510 (V piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w ww. projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się 5 października 2015 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – sala 254 (II piętro) o godzinie 16.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie 
do 22 października 2015 roku.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy 
oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Prezydent Miasta Gliwice,  
a w przypadku uwag nieuwzględnionych 
przez Prezydenta Miasta dodatkowo Rada 
Miasta.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

OGŁOSZENIE

ROZMAITOŚCI

5 września okaże się, kto zostanie wyróżniony w szóstej 
edycji prestiżowego Konkursu „Marka-Śląskie”. Inicjato-
rem tego przedsięwzięcia jest Regionalna Izba Przemy-
słowo-Handlowa w Gliwicach. Uroczysta gala wręczenia 
nagród laureatom odbędzie się na terenie Nowych Gli-
wic.

Konkurs „Marka-Śląskie” słu-
ży promowaniu wyróżniających 
się przedsiębiorstw i produktów  
ze Śląska, a także szczególnie ce-
nionych osobowości oraz inicjatyw 
związanych z gospodarką, kulturą, 
mediami, nauką, zdrowiem czy 
sportem. Nagroda jest przyzna-
wana w kilkunastu kategoriach  
i ma charakter honorowy, stanowi 

podziękowanie za znaczący wkład 
w rozwój i promocję województwa 
śląskiego. Szansę na zdobycie tego 
wyjątkowego wyróżnienia w tym 
roku mają także podmioty i osoby 
związane z Gliwicami.

W kategorii Kultura nomi-
nowano m.in. Akademicki Chór 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
oraz Gliwicki Teatr Muzyczny.  

W kategorii Sport, turystyka i rekre-
acja – Ośrodek Sportu Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. W kategorii 
Usługa szansę na nagrodę ma 
Park Naukowo-Technologiczny 
TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o. o.  
Do nagrody honorowej Osobowość 
roku nominowano: Zygmunta Fran-
kiewicza, prezydenta Gliwic oraz 
pochodzącego z Kędzierzyna Koźla 
prof. Jana Kosmola, szefa gliwickie-
go TECHNOPARKU.

Kto zdobędzie wyróżnienie  
w szóstej edycji Konkursu „Marka-
Śląskie”? Poinformujemy w kolej-
nym wydaniu „MSI”. Uroczystość  
z wręczaniem nagród zaplanowano 
na 5 września na terenie Nowych 
Gliwic. Więcej informacji o konkur-
sie na stronie internetowej: www.
riph.com.pl.

         (as)

„Marka-Śląskie”

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 R
IP

H

W ubiegłym roku wśród zwycięzców znalazły 
się m.in. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, Park Naukowo-Technologiczny 
TECHNOPARK oraz Górnośląska Agencja  
Przedsiębiorczości i Rozwoju

mailto:kp@um.gliwice.pl
mailto:kp@um.gliwice.pl
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Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o. 
w Gliwicach  

przy ul. Dolnych Wałów 11
 ogłasza 

 przetarg na czynsz wolny na lokale  mieszkalne

I PRZETARG 
• ul. Zabrska 22/2, II piętro, powierzchnia użytkowa 

– 120,46 m2 (gmina we wspólnocie), cena minimal-
na za 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,20 zł, wadium  
– 6649,00 zł, wysokość postąpienia – 0,20 zł, opłata ma-
nipulacyjna – 30,00 zł, oględziny – 24 września 2015 r.  
w godz. od 15.30 do 15.45;

• ul. Zwycięstwa 63/8: IV piętro, powierzchnia użytko-
wa – 131,56 m2 (gmina we wspólnocie), cena minimal-
na za 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,20 zł, wadium  
– 7262,00 zł, wysokość postąpienia – 0,20 zł, opłata 
manipulacyjna – 30,00 zł, oględziny – 22 września 
2015 r. w godz. od 12.00 do 12.15.

II PRZETARG
• ul. Bł. Czesława 54/3, III piętro, powierzchnia użytko-

wa – 112,98 m2 (budynek w samoistnym posiadaniu 
Miasta Gliwice), cena minimalna za 1 m2 powierzch-
ni użytkowej – 7,70 zł, wadium – 5220,00 zł, wyso-
kość postąpienia – 0,20 zł, opłata manipulacyjna  
– 30,00 zł, oględziny – 15 września 2015 r. w godz.  
od 14.00 do 14.15.

Przetarg rozpocznie się  
30 września 2015r. o godz. 
10.00 w siedzibie ZBM I TBS 
sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wa-
łów  11 (sala narad , I piętro)                                                                 

Oferta (w kopercie A4) win-
na zawierać:

1. imię i nazwisko, adres  
i numer dowodu osobistego 
oferenta, datę sporządzenia 
i podpis,

2. kserokopie dowodu wpłaty 
wadium i opłaty manipula-
cyjnej potwierdzoną za zgod-
ność z oryginałem oferenta,

3. oświadczenie, że przed-
miot przetargu jest oferen-
towi znany i nie wnosi on do 
niego zastrzeżeń,

4. oświadczenie o zapoznaniu 
się z dokumentacją lokali, re-
gulaminem przetargu i wzo-
rem umowy oraz przyjęciu 
powyższego bez zastrzeżeń,

5. zaświadczenie o docho-
dach (z 3 m-cy netto) na 
okoliczność, że sytuacja ma-
jątkowa umożliwia regulowa-
nie bieżących opłat,

6. oświadczenie, że oferent 
nie posiada lokalu miesz-
kalnego z zasobów Miasta  
Gliwice,

7. jeżeli oferent zajmuje inny 
lokal mieszkalny z zasobów 
Miasta Gliwice, obowiązany 
jest załączyć zaświadczenie 
z Rejonu Obsługi Mieszkań-
ców, że nie zalega z opłatami 
czynszu oraz oświadczenie, 

że zobowiązuje się po wy-
graniu przetargu przekazać 
zajmowany lokal do dyspo-
zycji gminy.

Przystępujący do przetargu 
winien najpóźniej do 29 
września 2015 r. wpłacić 
wadium oraz opłatę manipu-
lacyjną na konto ZBM I TBS 
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11 – ING Bank Śląski 
S.A. I o. Gliwice, nr 20 1050 
1285 1000 0022 2649 4546.

Oryginał dowodu wpłaty wa-
dium i opłaty manipulacyjnej 
należy przedłożyć przy składa-
niu oferty.

Z treścią regulaminu przetar-
gu, wzorem umowy najmu, 
dokumentacją lokalu można 
zapoznać się w dniach od  
16 do 29 września 2015 r.  
w Dziale Eksploatacji przy  
ul. Dolnych Wałów 11, I p., 
pokój nr 106 w godzinach od 
7.30 do 15.30.

Wadium przepada w przy-
padku, gdy wygrywający 
przetarg nie zawrze umowy 
najmu lokalu.     

Organizator przetargu za-
strzega prawo wycofania lo-
kalu z przetargu bez podania 
przyczyny.

Zapraszamy zainteresowa-
nych do składania ofert.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Dziale 
Eksploatacji przy ul. Dolnych 
Wałów 11, tel. 32/33-92-919.

OGŁOSZENIA
OBWIESZCZENIA

PRZETARGI

NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 
782 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości:

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe  

/ Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
•	 nr 157/2015 do 15 września 2015 r.,
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
•	 nr 155/2015 do 15 września 2015 r.,
•	 nr 158/2015 do 15 września 2015 r.,
•	 nr 159/2015 do 15 września 2015 r.,
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Skarbu Państwa:
•	 nr 19/SP/15 do 15 września 2015 r.,
•	 nr 20/SP/15 do 15 września 2015 r.,
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Skarbu 
Państwa:
•	 nr 21/SP/15 do 15 września 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

OFERTY PRACY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego wg 
procedur określonych regulaminem  

PEC-Gliwice Sp. z o.o. na

wykonanie sieci i przyłączy cieplnych – 4 zadania inwestycyjne
Termin składania ofert: 9 września  2015 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 9 września  2015 r. o godz.  10:30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Przetargi / Inne przetargi

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c  
zatrudni

3 pracowników na stanowisku sprzątaczki  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce wykonywania pracy: 
• Kryta Pływalnia „Mewa”, ul. Me- 

wy 36 (1 etat)
• Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. War-

szawska 35 (1 etat)
• Kryta Pływalnia „Olimpijczyk”,  

ul. Oriona 120 (1 etat)

Wymagania konieczne: 
• dyspozycyjność (praca zmianowa),
• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na za-

trudnienie na ww. stanowisku 
(w tym praca na wysokości do  
3 metrów).

Mile widziane:
• doświadczenie zawodowe na po-

dobnym stanowisku, 
Do podstawowych obowiązków pra-
cownika na ww. stanowisku będzie 
należało:
1. Utrzymanie ładu i porządku we 
wszystkich pomieszczeniach obiektu:
• codzienna dezynfekcja toalet  

i brodzików,
•  uzupełnianie w toaletach mydła, 

papieru toaletowego i ręczników,
•  codzienne opróżnianie koszy na 

śmieci,

2. Mycie szyb okiennych wg ustalo-
nego harmonogramu.
3. Utrzymywanie w czystości luster, 
ścian i podłóg z płytek ceramicznych.
4. Sprzątanie terenu przed obiektem 
(odśnieżanie, zamiatanie, zmywanie).

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organiza-
cyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy 
ulicy Strzelców Bytomskich 25c 
(tel. 32/335-04-35) w terminie do 
7 września 2015 r. do godz. 15.00. 

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 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (t.j. 
DzU. 2014, poz. 1182),

• list motywacyjny.
Oferty niekompletne nie będą roz-
patrywane. Zastrzegamy sobie moż-
liwość kontaktu tylko z wybranymi 
kandydatami. Złożonych ofert nie 
odsyłamy.

Powiatowy Urząd Pracy  
w Gliwicach

dysponuje ofertami pracy  
na następujace stanowiska:

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,  

Plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

• specjalista IT – wykształcenie 
wyższe (IT, produkcja), 3-5 lat 
doświadczenia jako koordynator 
IT, wiedza z zakresu Comarch 
ERP XL, dobra znajomość języka 
angielskiego, zdolności analitycz-
ne,skuteczne rozw. problemów, 
zarządzanie i nadzór nad wdroże-
niem programu Comarch ERP XL, 
ustalenie niezbędnych zasobów, 
harmonogramu i budżetu, nadzór 
i utrzymanie infrastruktury serwe-
rowej firmy, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Pyskowice;

• masarz / rzeźnik – wykształcenie 
zawodowe mile widziane, rozbiór-
ka mięsa wieprzowego, umowa 
zlecenie, możliwość pracy na 
umowę o pracę, praca od 14.00 
do 22.00, miejsce pracy: Stanica; 

• fryzjer – wykształcenie kierun-
kowe, doświadczenie zawodowe 
min. 2 lata, fryzjerstwo damsko-
-męskie, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• spawacz – wykształcenie: brak wy-
magań, roczne doświadczenie za-
wodowe, uprawnienia spawacza, 
spawanie konstrukcji stalowych 
metodą MAG, TIG, elektrodą, jed-
na zmiana, miejsce pracy: Opole, 
Jastrzębie, Bełchatów, pracodawca 
zapewnia zakwaterowanie; 

• kierowca autobusu – wykształce-
nie min. zawodowe, mile widziane 
doświadczenie, prawo jazdy kat D, 
D+E, kwalifikacja wstępna, szkole-
nie okresowe, wykonywanie zadań 
przewozowych, przewóz pasaże-
rów zgodnie z normami bezpie-
czeństwa, znajomość ustawy o cza-
sie pracy kierowców, sprawdzanie 
i kasowanie biletów, znajomość 
obsługi kasy fiskalnej, codzienna 
obsługa autobusu, miejsce pracy: 
teren Polski;

• szwaczka / krawcowa – szycie 
tapicerki meblowej, umowa-zle-
cenie, dwie zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice.

Oferty z 27 sierpnia 2015 r.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko  
urzędnicze: aplikant lub młodszy strażnik 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
na: http://sm.bip.gliwice.eu w za-
kładce Nabory oraz na tablicy ogło-
szeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na 

stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy do-
starczyć w zamkniętej kopercie do  
Straży Miejskiej w Gliwicach, pok. 
113 lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 21 września 
2015 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko 

urzędnicze: aplikant lub młodszy 
strażnik”.

Dokumenty uważa się za złożone  
w terminie, jeżeli zostaną dostar-
czone na ww. adres do 21 września 
2015 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu meryto-
rycznego, testu sprawności fizycznej 
oraz wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze, zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/338-19-74.

Złóż wniosek na  
kartę rabatową. Szczegóły na 

www.gliwice.eu

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XXXVIII/513/2012 z 13 grudnia 2012 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 września 2015 r. do 15 października 2015 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszyst-
kich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach 
artykułów spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych i go-
spodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.

W terminie do 15 września 2015 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, stry-
chy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania 
wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych 
obecnie w handlu.

Do 15 września 2015 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych 
zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy:

a) na każde 100 m2 pow. lokalu     – 0,25 kg trutki 

b) lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego   – 0,50 kg trutki

c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę    – 0,25 kg trutki 

15 września 2015 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo 
pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach 
gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

W dniach od 15 września do 15 października 2015 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzu-
pełniając ją w miarę potrzeb.

15 października 2015 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy 
przekazać do utylizacji.

 Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia  
i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, 
gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie UWAGA TRUTKA. Na wypadek 
ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie 
i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala 
lub pogotowia ratunkowego.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków 
wynikających z niniejszego Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 
117 Kodeksu Wykroczeń. 

Informuję, że zgodnie z art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne (t.j. DzU. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.), w dniach od 14 września 2015 r. do 2 października  
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach, w godzinach urzędowania 
(poniedziałek, wtorek, środa: 8.00 – 16.00, czwartek: 8.00 – 17.00, piątek: 8.00 – 15.00), w pokoju 
408 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji 
gruntów i budynków Miasta Gliwice. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy każdy, czyjego interesu prawnego doty-
czą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia 
projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

http://www.pup.gliwice.pl/
http://sm.bip.gliwice.eu
http://smgliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2441
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,2440
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6 października 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali 254 
rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej działki nr 1042, obręb Try-
nek, o powierzchni 0,0613 ha, położonej w Gliwicach przy  
ul. Nowej, stanowiącej własność miasta Gliwice, zapisanej  
w KW nr GL1G/00034421/1.

Cena wywoławcza nieruchomo-
ści brutto: 145 800,00 zł

Wadium: 14 600,00 zł

Minimalne postąpienie: 1460,00 zł

Cena nieruchomości jest opodat-
kowana podatkiem VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (tekst 
jedn. DzU. z 2011 r. nr 177, poz. 
1054 z późn. zm.).

Oznaczenie nieruchomości wg 
danych z ewidencji gruntów i KW

Działka oznaczona numerem 
1042 obręb Trynek zapisa-
na jest w księdze wieczystej  
nr GL1G/00034421/1. 

Opis nieruchomości

Sprzedaży podlega prawo wła-
sności niezabudowanej działki  
nr 1042 obręb Trynek, o po-
wierzchni 0,0613 ha, użytek: „B”- 
tereny mieszkaniowe. 

Nieruchomość położona  
w strefie pośredniej Gliwic, przy  
ul. Nowej, w odległości ok. 50 m  
w kierunku zachodnim od jej zbie-
gu z ul. Lotników.

Otoczenie nieruchomości stano-
wią tereny istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej  
z usługami towarzyszącymi.

Działka nr 1042 posiada kształt re-
gularny, zbliżony do kwadratu, jest  
w miarę płaska, pozioma, ogro-
dzona z trzech stron ogrodzeniem  
z siatki w ramkach bądź z siatki 
na słupkach częściowo stalowych,  
a częściowo drewnianych, w złym 
stanie technicznym. Teren działki 
jest porośnięty zielenią i stanowi 
teren ogrodu przydomowego  
z drzewami owocowymi i poje-
dynczymi drzewami iglastymi. Od 
strony zachodniej działka przylega 
do terenu znacznie wzniesionego 
w stosunku do jej poziomu, wy-
korzystywanego jako niewielki 
parking i plac gospodarczy. 

Dostępność mediów: w ulicy sieć 
wodociągowa, kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej, elektryczna 
i teletechniczna, natomiast sieć 
gazowa w odległości ok. 25 m. 
Warunki podłączenia poszcze-
gólnych mediów należy uzgodnić 
bezpośrednio z ich dostawcami.

Działka jest położona przy ul. 
Nowej o nawierzchni z kostki 
granitowej z jednostronnym 
chodnikiem, ale nie posiada do 
niej urządzonego zjazdu. Istnieje 
możliwość skomunikowania przed-
miotowej działki z drogą publiczną  

(ul. Nową). Warunki włączenie nie-
ruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz 
natężenia i struktury ruchu, który  
nieruchomość będzie generowała. 

Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w tere-
nie oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu  
w granicach, którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.

Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedający 
nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości. 

Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania

Zgodnie z ustaleniami obowią-
zującego od 4 września 2010 r. 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmują-
cego dzielnice Sikornik i Trynek 
(uchwała nr XXXV/1063/2010 
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 10 czerwca 2010 r., Dziennik 
Urzędowy Woj. Śląskiego nr 143 
z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2373), 
teren położony w Gliwicach przy 
ul. Lotników, obejmujący działkę 
nr 1042, obręb Trynek, oznaczony 
jest symbolem 11 MW (co ozna-
cza: tereny istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej), 
dla którego ustalono:

przeznaczenie podstawowe:

• zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna,

przeznaczenie uzupełniające:

• usługi. 

W ww. planie przedmiotowa 
działka leży w obszarze objętym 
„Ramowym lokalnym programem 
rewitalizacji obszarów miejskich 
w Gliwicach”. Dla działki nr 1042, 
obręb Trynek, wyznaczono nie-
przekraczalną linię zabudowy.

Wadium

Wadium w wysokości 14 600,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej 
na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 

z tytułem przelewu „Przetarg, dz. 
nr 1042, obręb Trynek”. Wadium 
winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 1 października 
2015 r.

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

OGŁOSZENIA

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

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

  UL. RYDYGIERA 23, lokal nr 7, II piętro,  
pow. 49,72 m2, 2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
121 900,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. UDZIELI 9, lokal nr 2, parter, pow.  
37,52 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, przed-
pokój
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
79 200,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. KOLBERGA 24, lokal nr 8, II piętro, pow. 
31,22 m2 + piwnica 3,81 m2, 1 pokój, kuch-
nia, WC, spiżarka, przedpokój
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
71 800,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. SOKOŁA 2, lokal nr 43, VIII piętro,  
pow. 26,00 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
62 900,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 5, lokal nr 4, I piętro,  
pow. 119,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 spiżar-
ki, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, 
łazienka z WC
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
305 400,00 zł
Wadium: 15 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. RYBNICKA 9, lokal nr 2, I piętro,  
pow. 41,14 m2, 1 pokój, kuchnia, dostęp 
do WC na klatce schodowej
Termin przetargu: 1 października 2015 r.,  
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
63 700,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 września 2015 r.

  UL. DUNIKOWSKIEGO 5, lokal nr 44, VII piętro,  
pow. 22,40 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 1 października 2015 r.,  
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
55 200,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 września 2015 r.

  UL. MIKOŁOWSKA 12, lokal nr 11, III piętro,  
pow. 44,81 m2 + piwnica 2,66 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 1 października 2015 r.,  
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
100 500,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 września 2015 r.

  UL. BEDNARSKA 5, lokal nr 5, poddasze,  
pow. 65,42 m2 + piwnica 3,19 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 1 października 2015 r.,  
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
107 600,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 września 2015 r.

  UL. WYSZYŃSKIEGO 7, lokal nr 6, III piętro,  
pow. 123,55 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC
Termin przetargu: 1 października 2015 r.,  
godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
181 000,00 zł
Wadium: 9100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 września 2015 r.

  UL. MONIUSZKI 11, lokal nr I, parter, pow. 
140,89 m2, 6 pomieszczeń, 4 sanitariaty, 
korytarz
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
210 000,00 zł
Wadium: 10 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  Garaż usytuowany na północ od UL. KO-
ZIELSKIEJ, pow. 22,25 m2

Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
15 800,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. KOPALNIANA 4a, lokal nr 5, II pię-
tro – poddasze, pow. 28,91 m2 + pow. 
pomieszczenia przynależnego 12,14 m2,  
3 pomieszczenia
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
47 500,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. KOPALNIANA 4a, lokal nr 6, II piętro – 
poddasze, pow. 30,71 m2 + pow. pomiesz-
czenia przynależnego 9,41 m2, 2 pomiesz-
czenia
Termin przetargu: 10 września 2015 r.,  
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
51 200,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 września 2015 r.

  UL. ZAWISZY CZARNEGO 20, lokal nr I, piw-
nica, pow. 71,53 m2, 5 pomieszczeń użyt.,  
2 sanitariaty, pomieszczenie gosp., korytarz
Termin przetargu: 1 października 2015 r.,  
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
128 200,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 września 2015 r.

  UL. SKOWROŃCZA 2, lokal nr I, parter, pow. 
42,40 m2, 2 pomieszczenia użyt., WC, kory-
tarz
Termin przetargu: 1 października 2015 r.,  
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
113 900,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 września 2015 r.

  UL. MIARKI 11, lokal nr 9, III piętro, pow. 
16,35 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 1 października 2015 r.,  
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
39 400,00 zł
Wadium: 2000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 września 2015 r.

  UL. BARLICKIEGO 13, lokal nr II, parter,  
I piętro, pow. 76,24 m2, 6 pomieszczeń, WC, 
korytarz, klatka schodowa
Termin przetargu: 1 października 2015 r.,  
godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
97 300,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 września 2015 r.

  PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 16, lokal  
nr V, III piętro, pow. 62,79 m2, 4 pomiesz-
czenia, WC
Termin przetargu: 1 października 2015 r.,  
godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
119 300,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 września 2015 r.

  UL. ZWYCIĘSTWA 34, lokal nr V, parter  
– oficyna, pow. 195,02 m2, 10 pomieszczeń, 
korytarz, 2 pomieszczenia WC, wiatrołap
Termin przetargu: 1 października 2015 r.,  
godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
354 400,00 zł
Wadium: 17 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 września 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości: działka  
nr 920/5, obr. Żerniki, o pow. 0,0752 ha,  
KW nr GL1G/00033143/1, wraz z udziałem wy-
noszącym ¼ (tj. 0,0044 ha) w prawie własności 
działki nr 920/8, obr. Żerniki, o pow. 0,0176 ha, 
KW nr GL1G/00033143/1, poł. przy ul. Łukasie-
wicza w Gliwicach.
Termin przetargu: 10 września 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
168 000,00 zł
Wadium: 16 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 września 2015 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości zabudo-
wanej, obejmującej działkę nr 1327, obręb  
Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, położonej 
przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr GL1G/00020177/4. 
Termin przetargu: 15 września 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
958 300,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (j. t. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 
z późn. zm.) nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. 
Wadium: 95 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 września 2015 r.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
• prawa własności niezabudowanej nieru-

chomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, obejmującej działkę nr 710, ob-
ręb Sośnica, o powierzchni 0,0037 ha  
(KW nr GL1G/00110842/5),

• prawa użytkowania wieczystego niezabudo-
wanej nieruchomości, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu 
wieczystym Miasta Gliwice, obejmującej 
działkę nr 711, obręb Sośnica, o powierzchni  
0,1193 ha (KW nr GL1G/00046749/3), 

położonych w Gliwicach przy ul. Korczoka.
Termin przetargu: 17 września 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 150 600,00 zł
Wadium: 15 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 września 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części niezabudowanych nie-
ruchomości oznaczonych jako działka nr 164/1, 
obręb Ligota Zabrska, o powierzchni 0,0216 ha 
(KW nr GL1G/00039279/5) i działka nr 166/2, 
obręb Ligota Zabrska, o powierzchni 0,0768 
ha (KW nr GL1G/00039216/6), położonych  
w Gliwicach przy ul. Dolnej
Termin przetargu: 23 listopada 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
142 300,00 zł
* Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona kwota w wysokości 
4268,10 zł brutto z tytułu obciążenia działki nr 163/2, obręb Ligota 
Zabrska, służebnością gruntową (przechodu i przejazdu) na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działek nr 164/1 i 166/2, obręb Ligota 
Zabrska – zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-106/2014 z 16 grudnia 2014 r.
Wadium: 14 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 listopada 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części niezabudowanych nie-
ruchomości oznaczonych jako działka nr 166/3 
obręb Ligota Zabrska, o powierzchni 0,0979 ha, 
KW nr GL1G/00039216/6, położonej w Gliwi-
cach przy ul. Dolnej
Termin przetargu: 23 listopada 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
148 900,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Wadium: 14 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 listopada 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprze-
daż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta  
Gliwice, których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity DzU 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwi-
cach przy Placu Inwalidów Wojennych 12, zostały podane 
do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieru-
chomości:

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

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 533-542, 548 do 9 września 2015 r.,
•	 nr 549-551, 553-561 do 19 września 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA,

MIESZKALNE
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ROZRYWKA

Drodzy Czytelnicy, 

 kolejny raz zapraszamy serdecznie do spędzenia kilku miłych chwil z krzyżówką MOCNO 
gliwicką. Jej rozwiązaniem jest hasło. Dla 30 osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę, a na-
stępnie wytną kupon z hasłem, oraz jako pierwsze dostarczą go do naszej redakcji w poniedziałek, 
7 września, przygotowaliśmy zestaw upominków (jeden z dwóch do wyboru dla jednej osoby).

 Nasza redakcja mieści się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. Upo-
minki z logotypem miasta można odbierać w pok. 204 (II piętro) w godzinach pracy urzędu  
– tel. 32/239-11-35

UWAGA! Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon!

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy połamania piór przy krzyżowaniu MOCNO gliwickich myśli
Redakcja „MSI”

POZIOMO:
2. Inteligentny. Steruje ruchem 
 w Gliwicach
6. Gliwicki park jak kraj
7. Niejeden na gliwickim Rynku
8. „Kolejorz” z Poznania, 
 który przegrał z Piastem
10. W trakcie Parkowego Lata
12. Kwiatowa w kilkunastu punktach Gliwic
14. Powstaje po deszczu
16. Czuwający przed Palmiarnią
19. Dawniej zwana fechtunkiem
20. Fragment DNA
21. Dynda na choince
23. Odnowiona ulica 
 w pobliżu Politechniki Śląskiej
26. Wręczana przez prezydenta Gliwic 
 w dziedzinie kultury
27. Pełny albo pusty w samochodzie
29. Czeski pomocnik Piasta Gliwic, 
 Kamil
30. Drapieżny ssak z rodziny kotowatych

PIONOWO:
1. Uznania lub część zdania...
3. III zastępca prezydenta Gliwic, Krystian
4. Radio, które nadaje z Gliwic
5. Owad podobny do liścia. 
 Od niedawna mieszka w Palmiarni
6. Zespół z Gliwic specjalizujący się 
 w tańcu irlandzkim
9. Witka, szufla...
11. Lipowy lub Centralny w Gliwicach
13. Im mniejsze, tym lepiej
15. Królewskie w Warszawie...
17. Były przywódca Jugosławii, Josip Broz
18. Nowa dla bokserów przy ul. Kozielskiej
22. Pomaga w utrzymaniu czystości...
24. U człowieka odpowiada za koordynację  
 i równowagę ciała
25. Potoczna nazwa samolotu AN-2, 
 który lata nad Gliwicami
26. Krem, którego twórca urodził się  
 w Gliwicach
28. Biblijny partner Ewy
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