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przyszłość

Zmodernizowane lotnisko już wkrótce będzie bazą lotów biznesowych i ośrodków 
szkolenia lotniczego. W naszym mieście działają jedne z najlepszych w kraju firm 
produkujących małe, bezzałogowe statki powietrzne. kadry dla lotnictwa kształ-
cone są w gliwickich szkołach oraz na Politechnice śląskiej, która współpracuje 
z potentatami branży. Wszystko wskazuje na to, że Gliwice stają się wiodącym 
ośrodkiem branży lotniczej w Polsce.

>> 5
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DRuGa StRona W obiEktyWiE

Figury na medal

Punkt do dorobkuDużo zdrowia!

Ruszyła sprzedaż biletów na Eurowizję Junior Mistrzowska koszykówka w Arenie 

Członkowie sekcji spadochronowej Aeroklubu Gliwickiego wywalczyli pierwsze 
i drugie miejsce na międzynarodowych zawodach Speed Star w czeskim Prostejovie. 
Na najwyższym stopniu podium Czechy drop zone Jump Tandem Prostejov stanęły 
gliwickie Szybkie Szakale, a na drugim – nomen omen – Łowcy Szakali. Podziw za 
perfekcyjne wykonanie w powietrzu wylosowanych sekwencji figur i gratulacje 
dla wszystkich uczestników! (fot. sekcja spadochronowa AGL)

20 lutego 2020 r. w Gliwicach szykuje się wielka koszykarska gratka: mecz Pol-
ska – Izrael w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy Eurobasket 2021. Ceny 
biletów oferowanych od 7 października na portalu Eventim zaczynają się od 19 zł, 
a wybrana pula w specjalnej cenie dla mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego 
będzie sprzedawana stacjonarnie w Arenie Gliwice. Szczegóły będą publikowane na 
www.arenagliwice.com, www.pzkosz.pl oraz w mediach społecznościowych PZKosz 
i Areny Gliwice. (fot. Arena Gliwice)

Piast Gliwice bezbramkowo zremisował w Gdyni z Arką. Mimo iż mecz toczył się 
w szybkim tempie, a obie drużyny stworzyły sobie naprawdę dużo sytuacji, piłkarze 
nie zdołali znaleźć drogi do siatki. Po wyrównanym spotkaniu zespoły podzieliły się 
punktami. – To był ciekawy mecz. Dużo się działo, było wiele akcji i zmienności sytuacji 
na boisku. Trener Jacek Zieliński powiedział, że jest „dwóch rannych”. Można się z tym 
zgodzić, bo trudno ocenić, która drużyna miała lepsze sytuacje – ocenił spotkanie 
trener Waldemar Fornalik. (fot. piast-gliwice.eu)

kolejna gliwiczanka świętuje setne urodziny! Życzymy dużo zdrowia i uśmiechu, 
pani ałło! 

Ałła Ćwiklińska urodziła się 29 września 1919 r. w Równem na Wołyniu. Jej ojciec był 
lekarzem w carskim wojsku, matka zajmowała się domem. Ałła od najmłodszych lat 
dużo czytała i chętnie się uczyła. Jeszcze przed II wojną światową rozpoczęła studia 
medyczne we Lwowie, które przerwała wojna. Trudna, powojenna rzeczywistość oraz 
wymagająca praca męża – lekarza wojskowego – sprawiły, że rodzina Ćwiklińskich 
tułała się po kraju, jednak pomimo zawirowań Ałła ukończyła studia medyczne 
w Krakowie i została lekarzem pediatrą. Na początku lat 50. Ćwiklińscy osiedlili się 
w Gliwicach. Ałła Ćwiklińska urodziła troje dzieci. Jest wspaniałą babcią dla 4 wnuków 
i 4 prawnuków. Od ośmiu lat jest wdową. 

Obecnie, z uwagi na stan zdrowia, opiekę nad jubilatką sprawuje córka. Z powodu 
słabszego wzroku pani Ałła dawną miłość do książek zamieniła na programy tele-
wizyjne. Mimo kłopotów z poruszaniem się jest pogodna, ma wspaniałą pamięć 
i pięknie opowiada o minionych czasach. (fot. A. Witwicki / UM Gliwice)

Już wiadomo, kto będzie reprezentować Polskę na listopadowym finale Eurowizji 
Junior w Arenie Gliwice. To Wiktoria Gabor! Można już też kupować bilety na to 
wydarzenie. Przedsprzedaż prowadzi do 7 października portal Ebilet, a 8 paździer-
nika przewidziano start głównej fazy sprzedaży – w kasach Areny Gliwice oraz na 
stronach Eventim, Ebilet, Kupbilet i Kupbilecik. Ceny biletów można sprawdzić na 
stronie www.bilety.tvp.pl. (fot. materiały prasowe TVP)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://bilety.tvp.pl/
https://arenagliwice.com/
https://pzkosz.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 40/2019 (972), 3 października 2019 3

Samorządowcy wybrani 13 
października do polskiego par-
lamentu automatycznie stracą 
mandat w swoim samorządzie 
i nie będą mieli możliwości za-
stanowienia się, którą funkcję 
wolą sprawować. To efekt wpro-

wadzonych w styczniu tego roku 
przepisów. Wygaśnięcie manda-
tów wybranych do parlamentu 
prezydentów (burmistrzów 
i wójtów) jest równoznaczne 
z odwołaniem ich zastępcy lub 
zastępców. 

W przypadku wygranej 
w wyborach do Senatu, 
prezydenta Gliwic Zygmun-
ta Frankiewicza zastąpi  
czasowo komisarz rządowy. 

Wskaże go wojewoda śląski (za 
pośrednictwem ministra spraw 
wewnętrznych i administracji). 
Powoła go premier Mateusz 
Morawiecki. 

komisarz obejmie fotel 
prezydenta Gliwic na 
ściśle określony czas – 
do 3 miesięcy. Przejmie 
zadania i kompetencje, 
które są niezbędne do 
sprawowania tej funk-
cji. Głównym zadaniem 
komisarza rządowego 
w Gliwicach będzie przy-
gotowanie w ciągu mak-
symalnie 90 dni przed-
terminowych wyborów 
prezydenckich.

Wybory zarządzi premier. 
W rozporządzeniu umieści on 
kalendarz wyborczy, ustalany 
po zasięgnięciu opinii Pań-
stwowej Komisji Wyborczej. 
Kalendarz ten określa terminy 
wykonania rozmaitych czyn-
ności wyborczych, które mogą 
być krótsze od przewidzianych 
w samorządowych ordynacjach 
wyborczych. Rozporządzenie 
premiera ogłosi wojewoda ślą-
ski – w formie obwieszczenia 
na terenie Gliwic.

Warto przypomnieć, że star-
tujący w wyborach do Senatu 
prezydent Gliwic jest najdłużej 
pełniącym swą funkcję prezy-
dentem w kraju. Piastuje swój 
urząd nieprzerwanie od 1993 
roku. To jego ósma kadencja.  
 
 (nd/kik)

aktualności

ścieżka  
coraz bliżej

Prezydent zostaje senatorem.
co to oznacza dla Gliwic?

W tegorocznym 15. Rankingu Samorządów opublikowanym przez „Rzeczpospolitą” 
Gliwice uplasowały się w pierwszej piętnastce zestawienia, wyprzedzając m.in. takie 
miasta jak kraków, lublin, Rzeszów, Szczecin czy katowice.

Ranking Samorządów „Rzecz-
pospolitej” sprawdza efek-
tywność działań samorządów 
na rzecz trwałego rozwoju 
wspólnoty w podstawowych 
obszarach: trwałości ekono-
micznej, trwałości środowi-
skowej, trwałości społecznej 
oraz w zakresie jakości zarzą-
dzania. Ma na celu wyłonienie 

samorządów, które najlepiej 
dbają o swój zrównoważony 
rozwój, stając się wzorem do 
naśladowania. Ocenie twórców 
rankingu podlegały wszystkie 
polskie miasta, z wyłączeniem 
Warszawy.

Ranking Samorządów jest orga-
nizowany od 15 lat. Jego twórcą 

jest dziennik „Rzeczpospolita”, 
a cele, zasady oraz kryteria 
oceny ustala niezależna kapi-
tuła pod przewodnictwem prof. 
Jerzego Buzka.

Więcej informacji na temat ran-
kingu można znaleźć na stronie 
www.rankingsamorzadow.pl.  
 (kik)

Gliwice na 
11. miejscu w Polsce

Wybrano wykonawcę trasy rowerowej w śladzie kolejki 
wąskotorowej od ul. knurowskiej do granicy Gliwic. nową 
ścieżkę wybuduje zabrzańska firma Eurotech Sp. z o.o., 
która zadeklarowała realizację inwestycji za kwotę ponad 
5,2 mln zł. 

Nowa droga dla rowerów, o szero-
kości 3 m i długości ponad 2 km,  
zostanie poprowadzona przez na-
syp kolejowy. Ma mieć asfaltową 
nawierzchnię. Zanim rozpoczną 
się decydujące prace Eurotech 
uporządkuje teren, którym po-
biegnie trasa rowerowa. Trzeba 
będzie m.in. wyremontować dwa 

mosty – stalowy nad ul. Rybnicką 
i betonowy w rejonie ul. Rybnickiej 
oraz wyremontować lub odtwo-
rzyć przepusty i rowy melioracyjne 
w pasie drogowym tej ulicy. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem nowa ścieżka będzie 
gotowa jesienią 2020 r.  (mf)
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Prezydent Gliwic wystartuje w wyborach do Senatu. W przypadku wygranej automatycznie straci mandat w sa-
morządzie, a jego kompetencje przejmie na 3 miesiące osoba wyznaczona przez premiera, czyli komisarz rządowy. 
Głównym zadaniem komisarza będzie organizacja w Gliwicach przedterminowych wyborów prezydenckich. 
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O godz. 16.00 w małej arenie 
(Arena Gliwice, ul. Akademicka 
50, wejście C) z najmłodszymi 
uczestnikami obchodów Świa-
towego Dnia Turystyki spotka 
się Kamila Kielar. Podróżniczka 
wprowadzi dzieci w arkana 
tropienia leśnych zwierząt. 

Między godz. 17.00 a 21.00 
rozpoczną się wykłady dla 
starszych amatorów dalekich 
wojaży. Gościem Światowego 
Dnia Turystyki w Gliwicach 
będzie Mateusz Waligóra – 
człowiek, który jako pierwszy 
na świecie samotnie przeszedł 

mongolską część pustyni Gobi. 
1785 kilometrów pokonał w 58 
dni. Był samowystarczalny – nie 
korzystał z pomocy wielbłądów, 
zrzutów żywności czy asysty sa-
mochodów.

Następnym podróżnikiem, któ-
ry spotka się ze słuchaczami 
w Arenie Gliwice, będzie Michał 
Woroch, połowa podróżniczego 
tandemu realizującego projekty 
„Wheelchairtrip”, czyli na wózkach 
inwalidzkich. Wielkim osiągnię-
ciem Worocha i Macieja Kamiń-
skiego była wyprawa z Ziemi 
ognistej na pograniczu argentyny 

i chile aż do północnoamerykań-
skiej alaski.

Ostatni wykład 11 października 
wygłosi Kamila Kielar. Podróż-
niczka zdradzi, czego szukała 
podczas samotnej wyprawy 
kajakowej u wybrzeży Kolumbii 
Brytyjskiej. W dzikich ostępach 
Kanady żyją najrzadsze niedź-
wiedzie na świecie – białe 
baribale, przez niektórych na-
zywane duchami. W soczyście 
zielonych północnych lasach 
deszczowych mieszkają zwie-
rzęta, które są całkowicie białe 
– nie są jednak albinosami. Wstęp na imprezę jest wolny. 

Także parking przy Arenie Gliwice 
będzie bezpłatny dla uczestników 

Światowego Dnia Turystyki. Orga-
nizatorem wydarzenia jest Miasto 
Gliwice.  (mm)

aktualności / niE PRZEGaP

Do odważnych świat należy!
Z okazji światowego Dnia turystyki zabierzemy was w podróż przez pustynię Gobi i na kajakową wyprawę do nie-
dostępnych wybrzeży Pacyfiku, gdzie żyją najrzadsze niedźwiedzie na świecie. Prześledzimy także morderczą trasę 
z argentyny na alaskę, którą w 371 dni pokonało dwóch niepełnosprawnych podróżników. nie zabraknie też atrakcji 
dla małych globtroterów. 11 października Miasto Gliwice zaprasza do areny Gliwice!

kamila kielar Mateusz Waligóra

Michał Woroch i Maciej kamiński
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Łączy ich wiele. Wszyscy są pełni zapału i zaangażowani w działalność na rzecz swoich 
małych ojczyzn. 30 września młodzi radni z całego kraju spotkali się w gliwickim Ratuszu, 
by wspólnie obradować podczas ogólnopolskiej konferencji Młodzieżowych Rad.

– Młodzi ludzie często boją się 
angażować i wyrażać własne zda-
nie. My wychodzimy im naprze-
ciw i spotykamy się, by współpra-
cować i rozmawiać o sprawach 
dla młodzieży najważniejszych 
– mówi Dawid Puchalski, orga-
nizator wydarzenia i przewodni-
czący Młodzieżowej Rady Miasta 
Gliwice. Przedmiotem obrad była 
m.in. strategia polityki młodzie-
żowej, przygotowana dla Gliwic 
przez młodzieżowych radnych. 

W konferencji wzięli udział rów-
nież przedstawiciele Rady Miasta 
Gliwice na czele z przewodni-
czącym Markiem Pszonakiem 
oraz posłowie ziemi gliwickiej. 
Gościem specjalnym był prezy-
dent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. 
– To bardzo ważna dla przyszłości 
młodych gliwiczan działalność. 
Młodzi zaangażowani w sprawy 
społeczne później lepiej radzą 
sobie w życiu społecznym i biz-
nesie – mówił prezydent Gliwic. 

Młodzieżowa Rada Miasta Gliwi-
ce jest organem samorządowym 
młodzieży. W jej skład wchodzi 21 
radnych, uczniów gliwickich szkół 
ponadgimnazjalnych. MRM pełni 
funkcje doradcze przy Radzie Mia-
sta Gliwice oraz pracuje społecznie 
na rzecz gliwickiej młodzieży. Wię-
cej informacji na temat działalności 
MRM można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, w zakładce 
Młodzieżowa Rada Miasta.  (mf)

Młodzi, zaangażowani

budowa mostu nad kłodnicą przy ul. Wrocławskiej 
weszła w kolejną fazę. Wykonawca zabetonował kon-
strukcję obiektu i zakończył budowę konstrukcji nośnej 
mostu. czas na kolejny etap. 

Do zrealizowania pozostaną 
jeszcze prace polegające na wy-
konaniu wyposażenia obiektu 
m.in. balustrad betonowych, 
kap chodnikowych, izolacji mo-
stu i nawierzchni jezdni, a także 
części drogowej na dojazdach 
do obiektu. Prace obejmą też 
skrzyżowanie ul.: Kłodnickiej, 

Zimnej Wody, Konarskiego 
i Częstochowskiej. Szacowa-
ny koszt inwestycji to około  
9 mln zł. Blisko połowę kosz-
tów pokryją środki pozyskane 
z rezerwy subwencji ogólnej 
Ministerstwa Infrastruktury. 
Prace powinny się zakończyć 
w I kwartale 2020 r. (mf/ZDM)

Most  
zabetonowany
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Modernizowane lotnisko w Gli-
wicach jest prawie gotowe. 
Powstały już m.in. utwardzona 
droga startowa o długości 920 m, 
którą w przyszłości będzie można 
wydłużyć nawet do 1,3 km, dro-
gi kołowania i płyta postojowa, 
a także parkingi i drogi dojazdowe. 
Gotowa jest również ścieżka rowe-
rowa biegnąca wokół lotniska. Do 
wykonania pozostała m.in. droga 
dojazdowa i zaplecze do sterowa-
nia oświetleniem lotniska.

Nowa inwestycja z powodzeniem 
posłuży jako baza lotów bizneso-
wych. Gliwickie lotnisko będzie też 
przeznaczone na potrzeby publicz-
nego transportu lotniczego (choć 
na mniejszą skalę), turystycznego 
i cargo oraz sportów lotniczych. 
Na jego terenie rozwijać się też 
będą ośrodki szkolenia lotniczego. 
A na tym nie koniec!

Gliwickie 
skrzydła

Gliwicki Zespół Szkół Samo-
chodowych od 10 lat kształci 
uczniów w zawodzie technik 
mechanik lotniczy. Strategicz-

nym partnerem kształcenia jest 
Aeroklub Gliwicki, na którego 
terenie uczniowie mają zajęcia 
praktyczne. Szkoła nawiązała 
także współpracę z kilkoma 
przedsiębiorstwami obsługu-
jącymi linie lotnicze i z Wyższą 
Szkołą Oficerską Sił Lotniczych 
w Dęblinie, a nawet zakupiła… 
samolot. Obecnie gliwicka „sa-
mochodówka” zacieśnia współ-
pracę z Politechniką Śląską. 

Od tego roku szkolnego część 
zajęć lekcyjnych i egzaminów 
będzie się odbywać w dwóch 
budowanych hangarach nowo 
utworzonego Akademickiego 
Ośrodka Szkolenia Lotniczego Po-
litechniki Śląskiej (ATO) w ramach 
programu szkolenia PART–147 (to 
dokument potwierdzający posia-
danie wiedzy oraz doświadczenia 
wymaganego przez przepisy 
europejskie). Oprócz uczniów, 

w ATO szkolić się będą przede 
wszystkim studenci politechnicz-
nego kursu lotniczego. Na potrze-
by przyszłych młodych pilotów 
uczelnia zakupiła 2 certyfikowane 
dwumiejscowe samoloty szkolno- 
-treningowe i turystyczne.

– Współpraca pomiędzy szkołą 
a uczelnią zacieśnia się na polu, 
które miasto również traktuje jako 
dziedzinę priorytetową. To krok 

w kierunku dalszego rozwijania 
technologii lotniczych w Gliwicach 
– mówi Adam Neumann, zastępca 
prezydenta Gliwic.

technologie 
przyszłości

Lotnisko w Gliwicach jest terenem 
Aeroklubu Gliwickiego oraz GAPR. 
Ta ostatnia jest głównym udziałow-
cem Śląskiego Centrum Nauko-
wo-Technologicznego Przemysłu 
Lotniczego – najnowocześniejszego 
w Europie ośrodka, zajmującego 
się wytwarzaniem i badaniem 
kompozytowych elementów kon-
strukcyjnych. 

GAPR jako inwestor zastępczy 
(w imieniu i na rzecz Aeroklubu 
Gliwickiego) zajął się również 
wyłonieniem wykonawców robót 
budowlanych i dostaw dla dofi-
nansowanego z Unii Europejskiej 
projektu aeroklubu, zakładającego 
rozbudowę i przebudowę dawnych 
warsztatów lotniczych na cele Gli-
wickiego Centrum Edukacji Lotni-
czej. Początek prac budowlanych 
zaplanowano na październik.  
 (kik)

Z MiaSta

Tu leci przyszłość
Przed wojną z lotniska w Gliwicach latano do odessy, teheranu, Hamburga, londynu i Wiednia. W 1931 roku odbył się tu niezwy-
kły pokaz lotniczy – słynny sterowiec Zeppelin oglądało prawie 200 tys. osób. Już niedługo całodobowe loty z i do Gliwic znów 
staną się faktem. oprócz dominujących dzisiaj sportowych maszyn, na gliwickim lotnisku pojawią się m.in. podniebne taksówki, 
niewielkie samoloty turystyczne i biznesowe, latające cargo. lotnisko stanie się też bazą dla ośrodków szkolenia lotniczego.
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Rozmowa ze Stanisławem kubitem, gliwickim radnym oraz wybitnym zawodnikiem i instruktorem modelarstwa. Zdobył on do tej pory 
sześć indywidualnych medali w Mistrzostwach i klasyfikacji końcowej Pucharu świata, a także pięć złotych medali w klasyfikacji druży-
nowej Mistrzostw świata i Europy. od lat związany jest z aeroklubem Gliwickim oraz Gliwickim Stowarzyszeniem Modelarzy lotniczych.

Sport modelarski w naszym mieście 
od wielu lat działa na światowym 
poziomie. Zawodnicy zajmują czo-
łowe miejsca w mistrzostwach i pu-
charach świata oraz Europy. co jest 
przyczyną niekończącego się pasma 
sukcesów?

 – Modelarze gliwiccy są najlepsi w Polsce 
od wielu lat. Tylko w tym roku zdobyliśmy 
3 złote medale na Mistrzostwach Świata. 
Kolejni nasi reprezentanci jadą właśnie 
na Mistrzostwa Świata do Los Angeles. 
Tak duża liczba sukcesów wynika ponie-
kąd z tego, że mamy największą liczbę 
licencjonowanych zawodników w Polsce, 
ponad 70. Niemniej ważne dla rozwoju 
tego sportu w Gliwicach jest to, że miasto 
wspomaga modelarzy, co roku dofinanso-
wując działalność klubu. To bardzo istotne, 
ponieważ ze względu na coraz szersze wy-
korzystywanie nowoczesnych materiałów 
i nowych technologii uprawianie modelar-
stwa jest coraz bardziej kosztowne.

Modernizacja gliwickiego lotniska 
i terenów przyległych, a zwłaszcza 
planowana budowa Gliwickiego cen-

trum Edukacji lotniczej to szansa na 
jeszcze bardziej dynamiczny rozwój 
tego sportu w naszym mieście.

 – To prawda, dzięki współpracy GAPR, 
gliwickiego Aeroklubu oraz GSML i 
Ośrodka Pomocy Społecznej będziemy 
mieli niedługo w Gliwicach „modelarską 
Dolinę Krzemową”. W ramach Gliwickie-
go Centrum Edukacji Lotniczej powstanie 
wspaniała pracownia modelarska, wypo-
sażona w najwyższej klasy urządzenia. 
Dodatkowo, w przyszłym roku ma się 
rozpocząć budowa tuż przy lotnisku toru 
modelarskiego przeznaczonego dla modeli 
na uwięzi, o parametrach umożliwiających 
rozgrywanie Mistrzostw Polski i zawodów 
zaliczanych do Pucharu Świata.

Doskonałym uzupełnieniem tych 
inwestycji będą prowadzone przez 
modelarzy szkolenia i zajęcia warsz-
tatowe dla dzieci.

 – Gliwickie Stowarzyszenie Modela-
rzy Lotniczych wraz z OPS przeszkoli 
64 mieszkańców Trynku. To szczegól-
ny projekt, ponieważ skierowany jest 

do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Działania w jego ramach 
będą trwały dwa lata, od 2020 r. do 
końca 2021 r. W efekcie 24 osoby do-
rosłe uzyskają uprawnienia instruktora 
modelarskiego, a 40 dzieci pozna tajniki 
budowy oraz obsługi różnego typu mo-
deli latających oraz dronów. Liczymy na 

to, że część przeszkolonych w ramach 
projektu dzieci zostanie z nami na stałe, 
jako zawodnicy. Dorośli natomiast, po 
uzyskaniu uprawnień, zyskają szansę na 
podjęcie pracy zarobkowej w ciekawym 
zawodzie.

Wspomniał Pan, że dzisiejsze mo-
delarstwo wymaga znajomości 
oraz stosowania nowoczesnych 
materiałów i nowych technologii. 
to bardzo przydatne umiejętności, 
zwłaszcza na gliwickim rynku pracy.

 – To prawda. Młodzi adepci tego sportu 
poznają najnowsze osiągnięcia z tech-
nologii nowoczesnych materiałów, in-
formatyki i elektroniki. Po zakończeniu 
kariery sportowej i ukończeniu z reguły 
jednego z wydziałów Politechniki Śląskiej 
świeżo upieczeni inżynierowie zasilają 
gliwickie firmy technologiczne, a nie-
rzadko sami je tworzą. Warto w tym 
miejscu przywołać sławnego już na ca-
łym świecie Flytronika, ale również inne 
gliwickie wytwórnie dronów i robotów, 
w których pierwsze skrzypce często od-
grywają modelarze.  (ap)

będziemy „modelarską Doliną krzemową”

lotnisko zacznie działać w pierwszym kwartale 2020 roku, po zakoń-
czeniu fazy odbiorów technicznych i lotniczych. koszt modernizacji 
obiektu to 27,9 mln zł.

Stanisław kubit
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GliWiccy SEnioRZy

Gliwice pamiętają o swoich seniorach i z roku na rok poszerzają miejską ofertę usług, 
zajęć i udogodnień dla starszych gliwiczan. Propozycji jest mnóstwo – od pomysłów 
na wspólne spędzanie czasu wolnego, przez rozwijanie nowych pasji i hobby, korzy-
stanie ze zniżek i rabatów, po udział w programach i akcjach prozdrowotnych. 

RaZEM lEPiEJ i ZDRoWiEJ!

Spotkania z lekarzami specjalistami czy cykliczne, bezpłatne badania 
i konsultacje to już gliwicka tradycja. Znajdziemy je przede wszystkim 
w miejskich projektach: kawiarence Zdrowia w ramach Zdrowych 
Gliwic oraz Gliwickim Dniu dla Zdrowia. Bezpłatne akcje zdrowotne 
przyciągają tłumy mieszkańców!

Miasto promuje też ideę zakładania i prowadzenia czerwonych Segre-
gatorów Życia, czyli teczek zawierających najważniejsze informacje 
o stanie zdrowia ich właścicieli. W Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. 
Zwycięstwa 21) segregatory można odbierać bezpłatnie przez cały rok na 
stanowisku Konsultanta Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku.

Centrum Wolontariatu GCOP, Miejska Biblioteka Publiczna i gliwickie 
Kluby Seniora również stawiają zdrowie na pierwszym miejscu! W ich te-
gorocznej ofercie nie zabrakło zajęć z dietetyczką, warsztatów z zakresu 
psychologii, wartościowych spotkań z podopiecznymi Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, zajęć 
terapeutycznych czy uzdrawiających psychospołecznie.

Gliwicki uniwersytet 
trzeciego Wieku rów-
nież uczy o zdrowiu. 
Rok akademicki UTW 
wystartuje 8 październi-
ka, a wykłady organizo-
wane w auli B Centrum 
Edukacyjno-Kongreso-
wego Politechniki Ślą-
skiej (ul. Konarskiego 
18B) rozpoczynać się 
będą we wtorki o godz. 
17.00.
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Dla nieobecnych na zdrowotnych wykładach przygotowano „wirtualne 
spotkania” ze specjalistami na stronie www.gliwice.eu (dolna zakładka 
Zdrowie i pomoc społeczna -> klik w odnośnik o tej samej nazwie -> 
Ochrona i promocja zdrowia). Można tam przeczytać artykuły będące 
kanwą prelekcji, obejrzeć film.
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http://www.gliwice.eu/
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GliWiccy SEnioRZy

To głos seniorów! Mieszkańcy Gliwic w sile wieku mają od 2018 roku 
swój organ przedstawicielski, który wspiera i inicjuje działania na 
ich rzecz. Rada Seniorów Miasta Gliwice obraduje raz w miesiącu. 
Opiniuje m.in. projekty uchwał i wzmacnia pozycję seniorów w spo-
łeczności Gliwic.  (kik)

Jak radzić sobie w gąszczu zmieniających się przepisów i rozstrzygnąć 
wątpliwości? nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie 
oferują w Gliwicach m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej (placówki przy ul. 
Górnych Wałów 9, Zwycięstwa 34 i Reymonta 18) i Biblioteka Centralna 
(ul. Kościuszki 17), więcej informacji na ten temat mozna znaleźć na 
stronie bip.gliwice.ue w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna. W sytuacji 
kryzysowej wsparcia udzieli – w swojej siedzibie lub w domu seniora – 
Ośrodek Pomocy Kryzysowej przy ul. Sikorskiego 134.

Nie bądźmy obojętni na problemy sąsiadów lub osób z bliższego oto-
czenia: ludzi starszych, schorowanych, samotnych, niepełnosprawnych, 
uboższych, czasem niezaradnych życiowo. osoby wymagające pomocy 
i wsparcia można zgłaszać u pracowników socjalnych w filiach i punktach 
rejonowych OPS-u. Szczegóły na www.opsgliwice.pl.
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Wielu seniorom przychodzi opiekować się przewlekle chorym współmał-
żonkiem lub rodzeństwem. Jak robić to dobrze i mądrze, uczą i pokazują 
na bezpłatnych miejskich warsztatach Pomocna Dłoń (organizowanych 
wiosną i jesienią) współpracownicy Domu Pomocy Społecznej „Opoka” 
(ul. Pszczyńska 100). To bardzo pomaga, a nic nie kosztuje! 

http://bip.gliwice.eu/
https://opsgliwice.pl/
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WyboRy Do SEJMu i SEnatu

Zbliżają się wybory do polskiego parlamentu, które wy-
łonią 460 posłów i 100 senatorów. Dlaczego warto wziąć 
w nich udział? Jak oddać ważny głos? Jak znaleźć swój lokal 
wyborczy, czynny 13 października w godzinach od 7.00 do 
21.00? alfabetyczny spis ulic i adresy siedzib obwodowych 
komisji wyborczych publikujemy na stronach 9–12.

Wybory parlamentarne mają ogrom-
ne znaczenie dla każdego mieszkańca, 
ponieważ decyzje, które zapadają 
w Sejmie i Senacie wpływają na naszą 
codzienność. Od nich zależy edukacja 
dzieci i młodzieży, stan powietrza, któ-

rym oddychamy, wysokość podatków, 
które płacimy, ceny w sklepach, jakość 
opieki w szpitalach czy zasady refundacji 
leków, z których korzystamy. Właśnie 
z tego powodu nie należy rezygnować 
z głosowania.  (kik)

Głosowanie  
już 13 października

• 4 października (piątek) upływa termin składania wniosków 
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wnioski są 
przyjmowane w godzinach pracy UM w pok. 231 (ul. Zwycięstwa 
21, II p., tel. 32/239-11-169).

• 8 października (wtorek) upływa termin składania wniosków 
o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania. Wnioski są przyjmowane w godzinach 
pracy UM w pok. 218 lub 221 (ul. Zwycięstwa 21, II p., tel. 
32/239-11-18).

• Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą na 
stanowiskach obsługi wydziału SO usytuowanych na parterze 
UM (wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego) do 11 paździer-
nika (piątek) do godz. 15.00. 

1. 13 października w lokalu wyborczym musimy okazać dokument 
tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legi-
tymację studencką albo inny dokument ze zdjęciem).

2. Otrzymamy 2 białe karty do głosowania: jedną w wyborach do 
Sejmu, drugą w wyborach do Senatu. Obie muszą być ostem-
plowane pieczęcią komisji wyborczej. Jeżeli otrzymamy kartę 
nieostemplowaną, nie przyjmujmy jej i nie odchodźmy od stołu 
komisji. Poprośmy o prawidłowo przygotowaną kartę.

3. Na karcie do Sejmu będą wszystkie – zarejestrowane przez 
komitety wyborcze – listy kandydatów. Na karcie do Senatu 
będą nazwiska osób zgłoszonych przez poszczególne komitety 
wyborcze.

4. Tak w wyborach do Sejmu, jak i do Senatu można zagłosować 
tylko na jedną osobę. Na karcie do głosowania do Sejmu naj-
pierw odnajdujemy listę komitetu, na który chcemy zagłoso-
wać i stawiamy X w kratce obok nazwiska wybranej osoby. Na 
karcie do Senatu od razu stawiamy X w kratce przy nazwisku 
wybranego kandydata. Robimy to w wyznaczonym miejscu, 
zapewniającym tajność głosowania!

5. Głos będzie nieważny, jeśli: 
• postawiliśmy X w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej 

kandydatów z różnych list,
• nie postawimy X w kratce obok nazwiska żadnego kandydata.

6. Po oddaniu głosu wrzucamy karty do urny w taki sposób, aby 
strona zadrukowana była niewidoczna.

Jak oddać 
ważny 
głos?

informacje Wydziału  
Spraw obywatelskich  
uM w Gliwicach
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WyboRy Do PaRlaMEntu

numer  
obwodu 

głosowania 
Siedziba obwodowej komisji Wyborczej

numer  
obwodu 

głosowania 
Siedziba obwodowej komisji Wyborczej

WyboRy Do SEJMu i SEnatu RZEcZyPoSPolitEJ PolSkiEJ
13 PaŹDZiERnika 2019 R.

Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gliwicach

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

ul. Kozielska 39
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Kozielska 39
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Kozielska 39
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

 23.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,  

ul. Obrońców Pokoju 4
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Obrońców Pokoju 4
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

 33.
Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
61. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2
62. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2
63. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Wiślana 12

64. Przedszkole Miejskie nr 42 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4
65. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31
66. Przedszkole Miejskie nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Sportowa 17

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
68. Politechnika Śląska, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, ul. Hutnicza 9 – 9A
69. Politechnika Śląska, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, ul. Hutnicza 9 – 9A

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 73.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 74.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 77.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 78.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12,  

ul. Płocka 16
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Płocka 16
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 83.
Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74

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

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
97. Przedszkole Miejskie nr 6 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10
98. Przedszkole Miejskie nr 6 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 105.
Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 106.
Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

107. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20
108. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 29
109. Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 1
110. VITO-MED Sp. z o.o., ul. Radiowa 2
111. VITO-MED Sp. z o.o., Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Kozielska 8

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

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

Wydział Spraw obywatelskich urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, 
że zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach  
nastąpiła zmiana siedziby  obwodowej komisji Wyborczej nr 49. 

W zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, wyborcy zamieszkali przy ulicach: Jana Pawła ii, królowej bony, księcia Ziemowita, 
Mikołowskiej, Pawła Stalmacha głosują w lokalu obwodowej komisji Wyborczej nr 49, którego siedziba 
mieści się w V licEuM oGÓlnokSZtaŁcĄcyM przy ul. GÓRnycH WaŁÓW 29, 44-100 GLIWICE

       W dniu głosowania lokale wyborcze czynne będą od godz. 7.00 do godz. 21.00.
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WyboRy Do PaRlaMEntu

WyboRy Do SEJMu i SEnatu RZEcZyPoSPolitEJ PolSkiEJ
13 PaŹDZiERnika 2019 R.

Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

ulica numer 
obwodu ulica numer 

obwodu ulica numer 
obwodu ulica numer 

obwodu

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

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

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

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

Bojkowska wszystkie od nr 21  
do nr 80D 91

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

c
Caro 81
Cechowa 30
Cedrowa 22
Ceglarska 65
Centaura 10
Ceramików 76
Chabrowa 74
Chałubińskiego 25
Chałupnicza 67

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

Chorzowska nieparzyste od nr 41  
do końca 38

Chorzowska parzyste od nr 44  
do końca 38

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

D 

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

Daszyńskiego parzyste  od nr 58  
do nr 150 84

Daszyńskiego wszystkie od nr 1  
do nr 57 17

Daszyńskiego wszystkie od nr 151  
do nr 290 83

Daszyńskiego wszystkie od nr 300  
do końca 76

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

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

F
Fabryczna 3
Fałata 29

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

Fredry 44
Frezji 75
Funka 25

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

Generała Berbeckiego od nr 6  
do końca parzyste 44

Generała Berbeckiego do nr 9 
nieparzyste 45

Generała Berbeckiego od nr 11  
do końca nieparzyste 44

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

Generała Sikorskiego od nr 36  
do nr 114 parzyste 59

Generała Sikorskiego od nr 1 do nr 21 
nieparzyste 58

Generała Sikorskiego od nr 116  
do końca parzyste 56

Generała Sikorskiego od nr 23  
do nr 91 nieparzyste 59

Generała Sikorskiego od nr 93  
do końca nieparzyste 56

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

Grottgera od nr 58 do końca parzyste 36
Grudniowa 5
Gruszczyńskiego 45
Gryczana 74
Grzybowa 1
Gutenberga 78
Gwarków 90
Gwiazdy Polarnej 12

H
Halicka 78
Handlowa 20
Harcerska 15

Helska 84
Hlubka 46
Hłaski 83
Hoblera 43
Husarska 84
Hutnicza 68

i
Idy 38
Izerska 81

J
Jabłoni 22
Jagiellońska 69
Jagodowa 1
Jakuba Wujka 40
Jałowcowa 22
Jana III Sobieskiego od nr 1 do nr 15 
nieparzyste 52

Jana III Sobieskiego od nr 17 do nr 25 
nieparzyste 53

Jana III Sobieskiego od nr 2 do nr 18 
parzyste 52

Jana III Sobieskiego od nr 20 do nr 28 
parzyste 53

Jana III Sobieskiego od nr 27 do końca 
nieparzyste 86

Jana III Sobieskiego od nr 30 do końca 
parzyste 86

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

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

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

Kasprowicza od nr 44 do końca 
parzyste 58

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

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

Kochanowskiego od nr 25 do końca 
wszystkie 88

Kokoszki 103
Kolberga 34
Kolejarzy 43
Kolejowa 1
Kolibrów 105
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WyboRy Do SEJMu i SEnatu RZEcZyPoSPolitEJ PolSkiEJ
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Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

ulica numer 
obwodu ulica numer 

obwodu ulica numer 
obwodu ulica numer 

obwodu

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

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

Kozielska od nr 31 do nr 77 
nieparzyste 19

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

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

L
Las Łabędzki 11
Lawendowa 75
Legnicka 26
Lekarska 76
Lelewela 51
Lema 8
Leonarda da Vinci 2
Leszczynowa 35
Leśna 35
Lewkonii 75
Libelta 43
Ligocka 24
Ligonia 85
Ligustrowa 35
Liliowa 94
Limanowskiego 56
Lindego 39
Lipcowa 5
Lipowa 43
Lisia 22
Literatów 8
Lniana 74

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

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

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

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

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

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

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

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

Plac Krakowski 48
Plac Mariacki 55
Plac Marszałka Piłsudskiego 45
Plac Mickiewicza 51
Plac Mleczny 51
Plac Niepodległości 3
Plac Piastów 46
Plac Rzeźniczy 45
Plac Wszystkich Świętych 51
Planetarna 7
Platynowa 81
Plebańska 45
Plebiscytowa 16
Pliszki 104
Plonowa 74
Płażyńskiego 65
Płocka 78
Płowiecka 84
Pocztowa 65
Pod Borem 11
Pod Murami 47
Podlesie 35
Podmokła 2
Poezji 9
Pogodna 61
Pokoju 2
Pola 67
Poligonowa 83
Polna 29
Południowa 83
Pomorska 26
Poniatowskiego 37
Popiełuszki 7
Portowa 31
Porzeczkowa 35
Powroźnicza 30
Powstańców Warszawy 45
Poziomkowa 1
Poznańska 57
Prawników 76
Prozy 8
Prusa 53
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 45
Przedwiośnie 62
Przemyska 78
Przemysłowa 31
Przewozowa 66
Przy Raciborskiej Bramie 51
Przy Tamie 31
Przydrożna 24
Przyniczyńskiego księdza 35
Przyszłości od nr 52 do końca parzyste 61
Przyszłości od nr 1 do końca nieparzyste 61
Przyszłości od nr 2 do nr 50 parzyste 62
Przyszowska 6
Przytulii 77
Pszczyńska od nr 1 do nr 65A 
nieparzyste 87

Pszczyńska od nr 133 do końca 
nieparzyste 65

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

Pszczyńska od nr 67 do nr 131 
nieparzyste 89

Pszczyńska od nr 78 do nr 198 
parzyste 89

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

R
Raciborska 50
Racławicka 52
Radiowa 84
Radomska 79
Radosna 3
Ratowników Górniczych 90
Reja 57
Rejtana 7
Rekreacyjna 1
Reymonta 54
Robotnicza 67
Rodzinna 6
Rogera 35
Rogozińskiego 25
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oGŁoSZEnia

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

w zakładce WyboRy Do SEJMu RP i SEnatu RP 2019

WyboRy Do SEJMu i SEnatu RZEcZyPoSPolitEJ PolSkiEJ
13 PaŹDZiERnika 2019 R.

Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

ulica numer 
obwodu ulica numer 

obwodu ulica numer 
obwodu ulica numer 

obwodu

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

Rybnicka od nr 43 do końca 
nieparzyste 98

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

S
Sadowa 80
Samotna 65
Sandomierska 79
Sarnia 22
Saturna 10
Satyryków 8
SDKPiL 82
Serdecznika 77
Siedlecka 79
Siemińskiego 51
Sienkiewicza 44
Sienna 74
Sikornik 100
Sikory 35
Skarbnika 57
Skargi 86
Składowa 30
Skłodowskiej -Curie 70
Skowrończa 100
Skowrońskiego 36
Słoneczna 83
Słoneczne Wzgórze 83
Słonecznikowa 74
Słowackiego 85
Słowików 106
Smolnicka 74
Snopowa 73
Sobieskiego – patrz Jana III Sobieskiego  
Sobótki 88
Sojki 2
Sokoła 15
Solskiego 99
Sołtysa 26
Sołtysia 57
Sopocka 79
Sowińskiego 84
Spacerowa 74
Spadochroniarzy 93
Spokojna 4
Sportowa 66
Spółdzielcza 41
Srebrna 81
Stabika 55
Stalmacha 49
Stanisławowska 79
Stara Cegielnia 83
Starogliwicka od nr 1 do nr 100 
wszystkie 2

Starogliwicka od nr 101 do końca 
wszystkie 80

Staromiejska 2
Staszica 55
Stefana Batorego 7

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

Strzelców Bytomskich od nr 2 do nr 
70 parzyste 3

Strzelców Bytomskich od nr 63 do 
końca nieparzyste 1

Strzelców Bytomskich od nr 72 do 
końca parzyste 1

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

Sztabu Powstańczego wszystkie 
numery parzyste 28

Sztygarska 56
Szybowa 54
Szybowcowa 93
Szymanowskiego 26

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

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

Świętojańska od nr 2 do nr 46  
parzyste 32

Świętojańska od nr 39 do końca 
nieparzyste 34

Świętojańska od nr 48 do końca  
parzyste 34

Świętokrzyska 51

T
Targowa 42

Tarninowa 35
Tarnogórska od nr 1 do nr 151 
wszystkie 36

Tarnogórska od nr 174 do końca 
parzyste 25

Tarnogórska od nr 189 do końca 
nieparzyste 25

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

Toszecka od nr 170 do końca wszystkie 1
Toszecka od nr 86 do nr 100 wszystkie 15
Towarowa 38
Traktorzystów 76
Traugutta 41
Trzech Króli 26
Tulipanów 75
Turkusowa 80
Tuwima 5
Tylna 60
Tymiankowa 73

U
Udzieli 34
Ułańska 84
Urodzajna 74
Ustroń 98
Uszczyka 31

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

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

Wyczółkowskiego od nr 101 do końca 
wszystkie 79

Wysoka 47
Wyspiańskiego  wszystkie numery 
nieparzyste 18

Wyspiańskiego  wszystkie numery 
parzyste 16

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

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

Zwycięstwa od nr 30 do końca 
parzyste 44

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

Zygmuntowska 9

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

Żeromskiego od nr 32 do końca 
wszystkie 59

Żółkiewskiego 40
Żurawia 105
Żurawinowa 73
Żwirki i Wigury 91
Żytnia 74
Żywiecka 79
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SPoRt / oGŁoSZEnia
OBWIESZCZENIA

INfOrmACjE

organizator przedsięwzięcia zapewnia:
• zaplecze handlowe (domki handlowe o po-

wierzchni ok. 6 m2),
• zaplecze sanitarne,
• dekoracje świąteczne, 
• program artystyczny (w wybrane przez or-

ganizatora dni).
Zobowiązania po stronie handlowców:
1. opłata targowa, zgodnie ze stawka-

mi obowiązującymi na terenie Gliwic 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr 
XXXVI/785/2018 z 22 marca 2018 r. w spra-
wie zmiany uchwały w sprawie wprowa-
dzenia na terenie miasta Gliwice opłaty 
targowej oraz określenia wysokości stawek 
dziennych opłaty targowej),

2. jednorazowa opłata za wynajem domków 
w wysokości 500,00 zł brutto za 1 domek,

3. opłata za prąd – zgodnie ze wskazaniami 
licznika zainstalowanego w każdym z dom-
ków handlowych,

4. prowadzenie sprzedaży ciągłej w dniach 
i godzinach wskazanych przez organizato-
ra (nie będzie możliwości udostępniania 
domku tylko w wybrane dni lub godziny),

5. prowadzenie sprzedaży wyłącznie w dom-
kach zapewnianych przez organizatora (nie 
będzie możliwości ustawienia dodatkowych 
stoisk na Rynku).

Zasady naboru:
1. Preferowane będą stoiska wcześniej nie-

prezentowane w Gliwicach, o charakterze 
świątecznym.

2. Preferowany rodzaj asortymentu, który 
będzie oferowany podczas jarmarku: ce-
ramika artystyczna, wyroby regionalne, 
ozdoby świąteczne i choinkowe, choinki, 
pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły 
spożywcze oraz wyroby garmażeryjne i ga-
stronomiczne. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość do-
konania wyboru wystawców i odrzucenie 
części zgłoszeń.

termin zgłoszenia:
Wszystkich zainteresowanych prosimy o prze-
syłanie zgłoszeń na „Karcie zgłoszenia wy-
stawcy” (do pobrania ze strony www.gliwice.
eu) do 3 października 2019 r., w jeden ze 
wskazanych poniżej sposobów:
• pocztą na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, 

Wydział Kultury i Promocji Miasta, ul. Zwy-
cięstwa 21, 44-100 Gliwice,

• osobiście w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego,

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

gliwice.pl.

Jarmark bożonarodzeniowy 2019
Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących zaofe-
rować swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019. 
Planowany termin trwania jarmarku to 22 listopada – 22 grudnia bieżącego roku.

ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta  
do 18 października 2019 r.

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwa-
łą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/323/2016 z 4 lutego 
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej 
deratyzacji trwa w dniach:

od 15 września 2019 r.  
do 15 października 2019 r.

Deratyzacja polega na jednorazowym oraz równocze-
snym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach 
oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach 
przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych 
i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać 
także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić 
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. 
(we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni 
pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy 
używać preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych 
przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyza-
cję na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje praw-
dopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczegól-
ności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, 
w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją 
podaną na opakowaniu.
W dniach od 15 września do 15 października 2019 r. 
należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją 
w miarę potrzeb.
15 października 2019 r. należy zebrać pozostałe reszt-
ki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do 
utylizacji.

Dzieci pouczyć należy  
o niebezpieczeństwie zatrucia  

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w za-
mknięciu 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 Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które 
nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego 
Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wy-
nikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PrEZYDENTA mIASTA GLIWICE

Po niezwykle emo-
cjonującym meczu 
rozgrywanym na du-
żej hali Areny Gliwice 
przy obecności 3600 
widzów GTK Gliwice 
przegrało z MKS-em 
Dąbrowa Górnicza po 
dwóch dogrywkach 
102:105. Wcześniej 
gospodarze przegry-
wali już różnicą 24 
punktów, ale dość 
szybko zdołali odrobić 
straty. Z całą pewno-
ścią to spotkanie po-
kazało, że sport bywa 
przewrotny! (fot. GTK 
Gliwice)

Klub Tenisa Stołowego 
Gliwice w bardzo krótkim 
czasie stał się jednym z naj-
lepszych klubów na Śląsku 
i czołowym w Polsce. Suk-
cesy indywidualne jego 
zawodników przekładają 
się na bardzo dobre wyniki  
7 drużyn KTS-u rywalizują-
cych w lidze polskiej, a na-
wet broniących Europejskie-
go Pucharu wywalczonego 
w zeszłym sezonie. W sobo-
tę 5 października gliwiczanie 
podejmą u siebie drużynę 
IKS START Zduńska Wola. 
Początek – godz. 16.00. 
Więcej na www.ktsgliwice.
com (fot. KTS Gliwice)

Świetne widowisko, choć przegrane

Dobra passa pingpongistów

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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oGŁoSZEnia
OfErTY PrACY

oferta pracy na stanowisku: 
„Elektromechanik (1)” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadane-
go przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie  

podpisane. Wszystkie doku-
menty zawarte w ofercie mu-
szą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiają-
cej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien 
zostać opatrzony klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik (1)” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadane-
go przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie 

podpisane. Wszystkie doku-
menty zawarte w ofercie mu-
szą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiają-
cej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien 
zostać opatrzony klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku:  
„kierowca autobusu” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu ko-

munikacji miejskiej według 
ustalonego rozkładu jazdy 
i harmonogramu pracy, 
obsługa przystanków wraz 
z wymianą pasażerską,

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okre-
sowego lub uzyskanie kwa-
lifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglo-
meracji katowickiej.

Pożądane doświadczenie 
w prowadzeniu autobusu 
w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interperso-
nalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umie-
jętność pracy w zespole, 
dobry poziom kompetencji 
osobowościowych, społecz-
nych i poznawczych mene-
dżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach przy ul. 
Chorzowskiej 150 w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzu-
li: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2015 r. poz. 2135 
z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

OfErTY PrACY

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów ulic i Mostów S.a.,

44-100 Gliwice, ul. nad bytomką 1,
ZatRuDni:

• mechanika maszyn i urządzeń,
• mechanika samochodowego,
• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych.
Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: drogi@pruim.
gliwice.pl lub jgluszak@pruim.gliwice.pl.
Dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do 
siedziby PRUiM S.A., adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
kontakt telefoniczny: 32/270-40-10.
Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji”. 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO).

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów ulic i Mostów S.a.,

44-100 Gliwice, ul. nad bytomką 1,

ZaPRaSZa uPRaWnionE PoDMioty Do SkŁaDania oFERt 
na baDaniE SPRaWoZDania FinanSoWEGo SPÓŁki Za 2019 Rok

kontakt: Anna Sobieszek – Główny Księgowy 
tel. 32/270-40-00, wew. 130, e-mail: asobieszek@pruim.gliwice.pl

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów ulic i Mostów S.a.,

44-100 Gliwice, ul. nad bytomką 1,
sprzeda nw. jednostki transportowo-sprzętowe:

Lp. nazwa nr 
ewid.

rok 
prod. uwagi

1. Koparko-spycharka NEUSON 
3802WD 5-0166 1996 sprzęt uszkodzony

2. Samochód dostawczy KIA K2500 
(SG 07672) 7-0204 2006 6-osobowy – pojazd 

uszkodzony

3. Walec drogowy HAMM DV-10.22
stal-stal 5-0173 1998 sprzęt uszkodzony

4. Przyczepa samochodowa  D-633
(SG 1148P) 7-0106 1990 przyczepa wycofana 

z eksploatacji

Wszelkich informacji udziela:
Główny Inżynier ds. Logistyki, nr tel. 32/270-40-03, wew. 140; e-mail: jskiba@pruim.
gliwice.pl. 
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru 
najkorzystniejszej oferty.

kOmuNIkATY

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 

i kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1986), pn.:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
dostawczego do 3,5 t typu Van z napędem 

elektrycznym – nr 01 41 2019.
termin składania ofert: 21 października 2019 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 21 października 2019 r. o godz. 12.00

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

Zarząd budynków Miejskich 
ii towarzystwo budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamó-
wienia publicznego – przetargów nieograniczonych, pn.:

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, 
uporządkowania podłączeń i przebudowy 
przewodów kominowych, budowy instalacji 
centralnego ogrzewania i c.W.u. wraz z likwi-
dacją nieekologicznych urządzeń na paliwo 
stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z prze-
budową instalacji elektrycznej oraz remont 
klatki schodowej w budynku mieszkalnym wie-
lorodzinnym przy ul. kossaka 15 w Gliwicach.
termin składania ofert: 4 października 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 4 października 2019 r. o godz. 10.30

Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, 
uporządkowania podłączeń i przebudowy 
przewodów kominowych, budowy instalacji 
centralnego ogrzewania i c.W.u. wraz z likwi-
dacją nieekologicznych urządzeń na paliwo 
stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z prze-
budową instalacji elektrycznej oraz remont 
klatki schodowej w budynku mieszkalnym wie-
lorodzinnym przy ul. kossaka 21 w Gliwicach.
termin składania ofert: 4 października 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 4 października 2019 r. o godz. 11.00

Wykonanie przebudowy budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewi-
cza 13 w Gliwicach z jednoczesnym jego pod-
łączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej 
wraz z wykonaniem instalacji centralnego 
ogrzewania oraz likwidacją nieekologicznych 
urządzeń na paliwo stałe, dociepleniem stro-
pu nad piwnicą, adaptacją pomieszczenia 
na pomieszczenie wymiennikowni, wydzie-
leniem pomieszczeń łazienek, przebudową 
instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej 
oraz budową nowego przyłącza wody.
termin składania ofert: 7 października 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 7 października 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. li-
powej 11 w Gliwicach z jednoczesnym jego 
podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej 
wraz z wykonaniem instalacji centralnego 
ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na po-
mieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem 
pomieszczeń łazienek, przebudową wod.-kan. 
i elektrycznej, dociepleniem stropu nad piwni-
cą i ścian kondygnacji poddasza oraz likwida-
cją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe.
termin składania ofert: 9 października 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 9 października 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. to-
warowej 17 w Gliwicach z jednoczesnym jego 
podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej 
wraz z wykonaniem instalacji centralnego 
ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na po-
mieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem 
pomieszczenia łazienki w mieszkaniu nr 2, 
przebudową instalacji wod.-kan., gazu i elek-
trycznej, likwidacją nieekologicznych urządzeń 
na paliwo stałe oraz zagospodarowaniem te-
renu i wykonaniem innych prac remontowych.
termin składania ofert: 11 października 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 11 października 2019 r. o godz. 10.00

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, zostało 

umieszczone ogłoszenie o przetargu ustnym  
z ograniczeniem branży pod nazwą:

 „Wynajem powierzchni użytkowej 
zlokalizowanej na terenie budynku 
urzędu Miejskiego w Gliwicach”.

Ogłoszenie jest także dostępne na stronie bip.gliwice.eu 
w dziale Informacje publiczne/ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe/komunikaty urzędowe.
Okres publikacji od 26.09 do 10.10.2019 r. godz. 10.00.

OfErTY PrACY

nabór nr kD.210.46.2019.Po-4

urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze w Wydziale Podatków  

i opłat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 24 października 2019 r. 
do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

koMunikat 
Zarządu Dróg 

Miejskich  
w Gliwicach

W związku z przypadającymi na 13 paź-
dziernika 2019 r. wyborami parlamentar-
nymi Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
przypomina, że umieszczenie reklam 
wyborczych na słupach oświetlenia 
ulicznego w pasach drogowych wymaga 
wcześniejszego uzyskania dwóch zezwo-
leń (na lokalizację reklam oraz na zajęcie 
pasa drogowego) wydawanych przez 
zarządcę drogi. Aby ubiegać się o ww. 
zezwolenia, należy wcześniej uzyskać 
zgodę właściciela słupów – w przypadku 
latarni miejskich o zgodę należy zwrócić 
się do Wydziału Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Komunalnych w Urzę-
dzie Miejskim, w przypadku latarni 
Tauron o zgodę należy wystąpić do 
Tauron Dystrybucja Serwis SA.
Jednocześnie informujemy, że ze wzglę-
du na zwiększoną ilość pracy w okresie 
przedwyborczym, wnioski o lokalizację 
i zajęcie pasa drogowego reklamami będą 
przyjmowane do 7 października 2019 r. 
do godziny 15.30. Wnioski, które wpłyną 
po wyznaczonym terminie, nie zostaną 
rozpatrzone przed datą wyborów.

Zarząd Dróg  
Miejskich  

w Gliwicach  
przypomina, 

że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy  
z 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2068 ze 
zm.), zajmujący miejsce w pasie dro-
gowym pod worki na gruz i odpady 
budowlane, kontenery, donice itp. 
zobligowani są do uiszczenia stosow-
nej opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
Otrzymanie zezwolenia poprzedzone 
jest złożeniem wniosku (3 F), który 
można pobrać ze strony internetowej 
lub w Biurze Obsługi Interesantów 
w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. Brak zezwolenia na 
ustawienie w pasie drogowym wor-
ków na gruz i odpady budowlane,  
a także kontenerów skutkuje nalicze-
niem kary wynikającej z ustawy.

PrEZYDENT mIASTA GLIWICE
ZAWIADAmIA,

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
mailto:jgluszak@pruim.gliwice.pl
mailto:asobieszek@pruim.gliwice.pl
http://jskiba@pruim.gliwice.pl
http://jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 40/2019 (972), 3 października 2019 15
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OfErTY PrACY

uŻYTkOWE

mIESZkALNE

LOkALE NA SPrZEDAŻ

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta  
Miasta Gliwice,  

których organizatorem jest  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 ul. aSnyka 13, lokal nr iii, parter, piwnica, pow. 
82,99 m2, parter: 2 pomieszczenia, pomieszczenie 
sanitarne, Wc; piwnica: 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 17 października 2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 208 600,00 zł
Wadium: 10 500,00 zł
termin oględzin: 15 października 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń-
skiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 11 października 2019 r.

 ul. ZabRSka 7–9, lokal nr ii, parter, pow. 35,74 m2, 
3 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 17 października 2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 108 400,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 15 października 2019 r. od godz. 11.00 do 
11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 11 października 2019 r.

 ul. kościuSZki 18, lokal nr 6, ii piętro, pow. 
60,29 m2, dwa pomieszczenia nr 1 i 2 oraz przyna-
leżne dwa pomieszczenia nr 3 i 4 i pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne znajdujące się po przeciw-
ległej stronie wspólnego korytarza, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 24 października 2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 134 400,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
termin oględzin: 7 października 2019 r. od godz. 12.00 do 
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 22 października 2019 r. od 
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 18 października 2019 r.

 ul. WySZyŃSkiEGo 14b, lokal nr ii, parter, 
i piętro, pow. 363,85 m2, parter: wiatrołap, sala 
sprzedaży; i piętro: 2 sale (wraz z antresolą), ma-
gazyn, trzy pomieszczenia biurowe, pomieszczenie 
gospodarcze, korytarz, kuchnia, Wc, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 1 008 200,00 zł
Wadium: 50 500,00 zł
terminy oględzin: 15 października 2019 r. od godz. 9.00 do 
9.15, 4 listopada 2019 r. od godz. 14.00 do 14.15 (dodatkowy 
termin oględzin: 19 listopada 2019 r. od godz. 8.00 do 8.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 2019 r.

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

i przetargi na wysokość czynszu.  
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na  

www.zgm-gliwice.pl oraz  
pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

 ul. SZyboWcoWa 28, lokal nr 1, parter, pow. 
47,65 m2 + piwnica: 7,61 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 24 października 2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 129 900,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
termin oględzin: 8 października 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15 
(dodatkowy termin oględzin: 22 października 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 18 października 2019 r.

 ul. WRocŁaWSka 11, lokal nr 16, ii piętro (ofi-
cyna), pow. 55,25 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 października 2019 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 144 600,00 zł
Wadium: 7300,00 zł
termin oględzin: 9 października 2019 r. od godz. 12.00 do 
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 22 października 2019 r. od 
godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 18 października 2019 r.

 ul. WRocŁaWSka 26, lokal nr 13, iii piętro, pow. 
48,83 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przed-
pokój, komórka, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 31 października 2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 139 300,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
termin oględzin: 16 października 2019 r. od godz. 12.00 do 
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 29 października 2019 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 25 października 2019 r.

 ul. ZiMnEJ WoDy 6, lokal nr 9, ii piętro, pow. 
52,84 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przed-
pokój (w kuchni brak wentylacji grawitacyjnej), 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 31 października 2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 137 600,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
termin oględzin: 16 października 2019 r. od godz. 12.30 do 
12.45 (dodatkowy termin oględzin: 29 października 2019 r. 
od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 25 października 2019 r.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu inwalidów Wojennych 12 zo-
stały podane do publicznej wiado-
mości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PrEZYDENT mIASTA GLIWICE
INfOrmujE,

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:
• nr 397/2019 do 10 października 2019 r.;
nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia, stanowiących własność 
Miasta Gliwice:
• nr 398–400/2019  

do 9 października 2019 r.,
• nr 409–412/2019  

do 14 października 2019 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• działka nr 560, obręb Szobiszowice, o pow. 
0,0497 ha, kW nr Gl1G/00024024/5, uży-
tek b – tereny mieszkaniowe, położona 
przy ul. Myśliwskiej.

termin przetargu: 14 października 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 127 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 12 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 października 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści części nieruchomości, oznaczonej jako:

• działka nr 630, obręb kolej, położonej 
w Gliwicach na południe od ul. towaro-
wej, stanowiącej własność Miasta Gli-
wice. użytek: ba – tereny przemysłowe, 
pow. gruntu 0,2367 ha, księga wieczysta 
nr Gl1G/00129310/3.

termin przetargu: 22 października 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 436 000,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 44 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 16 października 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 204 i 205/1, obręb czechowice 
Zachód, położonej w Gliwicach przy  
ul. toszeckiej 183, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice. Działka nr 204, obręb 
czechowice Zachód, użytek RiVb – grunty 
orne, pow. 0,2966 ha, księga wieczysta 
nr Gl1G/00014972/2. Działka nr 205/1, 
obręb czechowice Zachód, użytek b – 
tereny mieszkaniowe, pow. 0,0966 ha, 
księga wieczysta nr Gl1G/00014972/2. 
Łączna powierzchnia gruntu: 0,3932 ha.

termin przetargu: 18 listopada 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 480 000,00 zł*
*Cena nieruchomości, tj. 316 416,00 zł (co stanowi 65,92% ceny) 
zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. 
zm.). W pozostałej części, cena nieruchomości, tj. 163 584,00 zł 
(co stanowi 34,08% ceny) zwolniona jest z podatku VAT zgodnie  
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.  
Wadium: 48 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 listopada 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ 
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na 
temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego 

w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

NIEruCHOmOŚCI NA SPrZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki  

nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie jednostki przy ul. Pło-
wieckiej 31 oraz w biuletynie infor-
macji Publicznej (biP) Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach został poda-
ny do publicznej wiadomości wykaz 
zawierający nieruchomość przezna-
czoną do wydzierżawienia, stano-
wiącą własność Gminy Gliwice:  

• nr ZDM/18/2019  
do 15 października 2019 r.

ZaRZĄD buDynkÓW MiEJSkicH i toWaRZyStWo buDoWnictWa 
SPoŁEcZnEGo Sp. z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. technicznych.
Miejsce pracy: Gliwice.
Zakres zadań:
• przygotowywanie dokumentacji 

przetargowej i umów na prace 
remontowe, w tym współudział 
przy wykonywaniu przedmiarów 
i obmiarów robót,

• sporządzanie protokołów koniecz-
ności i aneksów do umów,

• zlecanie, nadzorowanie i odbiór 
robót związanych z bieżącą eks-
ploatacją nieruchomości,

• weryfikacja rachunków i faktur 
w podległym zakresie,

• współudział w opracowywaniu planu 
remontów gminnych nieruchomości,

• prowadzenie dla każdej nierucho-
mości Książki Obiektu Budowlanego,

• sporządzanie kosztorysów inwe-
storskich lub ich zlecanie do Działu 
Technicznego,

• uczestniczenie w zebraniach wła-
ścicieli lokali oraz bieżąca współ-
praca z przedstawicielami wspólnot 
mieszkaniowych,

• sporządzanie protokołów szkód dla 
firm ubezpieczeniowych, potwier-
dzanie regresów i ich weryfikacja,

• odbieranie i przekazywanie gmin-
nych lokali mieszkalnych oraz spo-
rządzanie protokołów zdawczo-od-
biorczych, kart stanu technicznego 
lokali mieszkalnych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe 

techniczne w specjalności budow-
lanej, 

• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, do-

świadczenie w pracy z arkuszami 
kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania nie-
ruchomościami,

• umiejętność zarządzania czasem, 
• mile widziane uprawnienia budow-

lane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja 

w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wy-

soka kultura osobista.

oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymia-

rze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,

• pełną wyzwań pracę w firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku.

Zainteresowane osoby, spełniają-
ce powyższe wymagania prosimy 
o przesłanie aplikacji (list motywa-
cyjny i życiorys zawodowy) na adres: 
kadry@zbmgliwice.pl z dopiskiem 
„aplikacja na stanowisko inspektora 
ds. technicznych” w terminie do 3 
października 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do od-
wołania naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktuje-
my się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celu 
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1  
lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)”. 

● ślusarz 
wykształcenie zawodowe lub średnie, umiejętność 
obsługi elektronarzędzi, każde uprawnienie będzie 
dodatkowym atutem, zakres obowiązków: przygoto-
wywanie materiałów do spawania, cięcie materiału, 
wiercenie, szlifowanie, wykonywanie prac zgodnie 
z dokumentacją techniczną, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

● asystentka stomatologiczna/higienistka 
wykształcenie średnie kierunkowe, mile widziane do-
świadczenie na ww. stanowisku, zakres obowiązków: 
prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, 
przygotowywanie gabinetu do pracy i czynna asysta 
przy zabiegach, wymiar etatu do uzgodnienia, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

● pracownik hali 
wykształcenie: brak wymagań, praca na dziale spożyw-
czym (wędliny, warzywa/owoce, art. spożywcze suche, 

napoje/alkohole/detergenty/piekarnia), godziny pracy 
w przypadku pracowników zatrudnionych na cały etat: 
6–14, 14–22, 13–21, 12–20 + praca w nocy, praca także 
w weekendy, możliwość pracy na niepełny etat, praco-
dawca zapewnia dofinansowanie do śniadania i obiadu 
w bufecie zakładowym, pracownika opiekuna w okresie 
umowy na okres próbny, prywatną opiekę medyczną, 
korzystne ubezpieczenie na życie w ramach ubezpiecze-
nia grupowego, bony na święta, kartę multisport, zakres 
obowiązków: wykładanie towaru na półki sklepowe, 
miejsce pracy: Auchan Gliwice, ul. Rybnicka; 

● operator koparko-ładowarki 
wykształcenie: brak wymagań, kurs operatora kopar-
ko-ładowarki, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

● fryzjer/-ka 
wykształcenie zawodowe kierunkowe, doświadczenie  
zawodowe, fryzjerstwo damsko-męskie, jedna zmiana, 

miejsce pracy: Gliwice, os. Kopernika; 1/2 lub 3/4 etatu 
– do uzgodnienia, oferta także jako praca dodatkowa;

● mechanik samochodowy 
wykształcenie: brak wymagań, prawo jazdy kat. B, 
umiejętność wykonania podstawowych /zaawanso-
wanych usług z zakresu mechaniki samochodowej, 
dyspozycyjność (praca zmianowa oraz weekendowa); 
możliwość rozwoju zawodowego i przyuczenia do za-
wodu, zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za 
wykonywanie usług w zakresie mechaniki i elektryki 
pojazdowej zgodnie ze standardami obowiązującymi 
w całej Grupie Norauto, dwie zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice;

● pomocnik elektryka 
wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, prawo 
jazdy kat. B, pomocnik elektryka, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Oferty z 26 września 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zo-
stały podane do publicznej wiado-
mości wykazy zawierające nierucho-
mości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komuni-
katy urzędowe / Wykazy nieruchomości do 

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PrEZYDENT mIASTA GLIWICE
INfOrmujE,

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 163/2019 do 14 października 2019 r.,
• od nr 171/2019 do nr 187/2019  

do 14 października 2019 r.

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl/
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www. pup.gliwice.pl
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
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Trwa XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej All’improvviso.  
4 października na gliwickiej scenie będziemy gościć Christinę Pluhar z zespołem L̀ Arpe- 
ggiata. Tego nie można przegapić!

Podczas następnego festiwalowe-
go koncertu, 4 października o godz. 
18.30 w Teatrze Miejskim w Gli-
wicach (ul. Nowy Świat 55–57), 
publiczność zaczaruje niesamo-
wita harfistka – Christina Pluhar. 
Ze swoim zespołem L`Arpeggiata 
wyruszy w muzyczną podróż przez 
Morze Śródziemne. Muzycy wy-
konają utwory z Portugalii, Turcji, 
Hiszpanii, Katalonii, Grecji i Włoch. 
Tyle słońca na All’improvviso jesz-
cze nie było!  (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
CzwArTek 3 PAźDzIernIkA

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Wojciechem 
Jagielskim w ramach festiwalu Haczyk – Gliwic-
kich Spotkań Literackich, Biblioforum (Centrum 
Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

PIąTek 4 PAźDzIernIkA
 ■ godz. 16.30: „Historie nie do powtórzenia” – 

spektakl Teatru Lalek Marka Żyły, Filia nr 17 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. 
Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 17.00: „Burmistrzowie Gliwic (do 1808 
roku)” Piotra Boronia  – promocja książki, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Mały Książę na sześciu kontynen-
tach” – spektakl w wykonaniu Featuring Marek 
Tomalik i Kwartetu Czerwie, Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Barbarą 
Bursztynowicz, Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.30: „Mediterraneo” – koncert Chri-
stiny Pluhar i l’Arpeggiaty w ramach XII Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej 
Improwizowanej All’Improvviso, Teatr Miejski 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

soboTA 5 PAźDzIernIkA
 ■ godz. 10.00: „Jesienne lampiony” – warsztaty 

rękodzieła, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 11.00: „Pamiątka z podróży” – warsztaty 
artystyczne w ramach festiwalu Haczyk – Gli-
wickich Spotkań Literackich, Filia nr 1 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów 
Wojennych 3)

 ■ godz. 17.00: Noc Bibliotek, Biblioforum (Cen-
trum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: spotkanie z Majkelem, Kecajem 
i TotentONem z cyklu „Kultura hip hop w 44-
100”, Centrum Organizacji Kulturalnych „Pereł-
ka” (ul. Studzienna 6)

PonIeDzIAłek 7 PAźDzIernIkA
 ■ godz. 17.00: „Miłość to bardzo trudne zadanie” 

– warsztaty z cyklu „Czego możemy nauczyć się 
od Małego Księcia?”, Filia nr 20 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach (ul. Bernardyńska 2)

wTorek 8 PAźDzIernIkA
 ■ godz. 17.00: warsztaty zielarskie, Centrum Orga-

nizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)
 ■ godz. 17.30: spotkanie autorskie z Arturem 

Beckerem, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

śroDA 9 PAźDzIernIkA
 ■ godz. 17.00: „Dziękuję, że jesteś” – warsztaty 

plastyczne z cyklu „Biblioteka Art”, Filia nr 17 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. 
Spółdzielcza 33a)

kultura.gliwice.eu

z harfą nad Morze śródziemne

Amok z „rodzinną” nagrodą

Christina Pluhar

nagroda rodziców w plebiscycie słoneczniki 2019 po-
wędrowała do gliwickiego Amoku. nasze kino zostało 
wyróżnione za cykl filmowo-warsztatowy „Dobry czas 
z filmem i rodziną”.

Nagroda została przyznana 
w kategorii sztuki wizualne – 
w uznaniu dla wkładu w rozwi-
janie inteligencji wizualno-prze-
strzennej. Plebiscyt Słoneczniki 
honoruje najbardziej rozwojowe 
inicjatywy dla dzieci. Amok został 
wyróżniony przez bardzo ważne 
gremium – swój głos na „Dobry 
czas z filmem i rodziną” oddali 
rodzice.

W planach są już trzy kolejne spotka-
nia – w listopadzie (23.11), grudniu 
(14.12) i styczniu (25.01). Widzowie 
zobaczą „Cały świat Romy”, „Mamy 
talent!” i „Łowców czarownic”. Na 
warsztatach będzie mowa między 
innymi o różnicy międzypokole-
niowej, wchodzeniu w dorosłość 
i niepełnosprawności. Szczegółowe 
informacje są dostępne na stronie 
amok.gliwice.pl.  (mm)
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Piątek, 11 października,
godz. 17.00
willa Caro

Wykład pierwszy: 
Art nouveau czy Jugendstil? 

wprowadzenie do secesji

Prowadzenie: ewa Pokorska,
miejski konserwator zabytków

Spotkanie autorskie z Wojciechem Ja-
gielskim rozpocznie festiwal Haczyk. 
3 października pisarz będzie gościem 
Sceny Forum (Centrum Handlowe Fo-
rum, ul. Lipowa 1). Początek o godz. 
18.00. Reportażysta specjalizuje się 
w problematyce Afryki, Azji Środko-
wej, Kaukazu i Zakaukazia. 

11 października o godz. 17.30 
w restauracji Momo na Rynku 
rozpocznie się spotkanie z Witol-

dem Szabłowskim. Pisarz zasłynął 
reportażami z Turcji pt. „Zabójca 
z miasta moreli”. 

„Schodów się nie pali” to książka 
o Polsce końca lat 90., która pod-
biła niejedno czytelnicze serce. Jej 
autor, Wojciech Tochman, opisał 
jedenaście ludzkich historii – tych 
zwyczajnych i niezwyczajnych. 
Ważną książką Tochmana była też 
pozycja „Jakbyś kamień jadła”, 

w której opisuje swoją podróż do 
Bośni. Spotkanie autorskie zapla-
nowano na 25 października o godz. 
18.00 na Scenie Forum.

W planach jest także gra miejska 
i pierwszy gliwicki LARP (gra, podczas 
której uczestnicy wcielają się w role 
jak w improwizowanym teatrze). In-
formacje o pozostałych Haczykowych 
atrakcjach są dostępne na stronie 
biblioteka.gliwice.pl.  (mm)

Co się czyta jesienią? w tym roku Miejska biblioteka Publiczna w Gliwicach poleca reportaż. 
Gośćmi drugiej edycji festiwalu Haczyk – Gliwickie spotkania Literackie, będą znakomici 
autorzy: wojciech Jagielski, witold szabłowski i wojciech Tochman.
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złapiemy was
na Haczyk

http://amok.gliwice.pl/
https://biblioteka.gliwice.pl/
http://muzeum.gliwice.pl/pl/edukacja/wydarzenie/nowy-cykl-wykladow-inny-modernizm-secesja

