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7 października w Teatrze Miejskim odbyła się coroczna gala rozdania nagród Prezydenta Miasta 
Gliwice w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Laureatami XXV edycji 
konkursu zostali (na zdjęciu od lewej): Jacek Ukleja, Anna Zawisza-Kubicka, Maciej Kaliszan, 
Krzysztof Siwczyk, Beata Mendyka-Sokołowska i Grzegorz Gutowski.

https://gliwice.eu
https://www.piast-gliwice.eu/
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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

DRUGA STRONA W OBIeKTyWIe

Gliwiczanie, którzy przybyli na Rynek w piątkowe popołudnie, mogli wysłuchać coverów 
znanych przebojów muzyki pop i rock zaśpiewanych i zagranych przez młodzież z IV LO 
im. Orląt Lwowskich. Mieli też okazję zobaczyć pokazy tańca irlandzkiego w wykonaniu 
reprezentantek zespołu Salake. Ten happening miał być okazją do podzielenia się 
energią, pasją i radością życia. Udało się! (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

Młodzi gliwiczanie mają wiele talentów!

Z myślą, o tych, którzy pomimo niesprzyjającej aury nie chcą rezygnować 
z aktywności, Miasto Gliwice kontynuuje wakacyjny cykl treningów Tai-chi 
i przenosi je do Domu Aktywnej Młodzieży. Zajęcia w edycji jesiennej od  
12 października będą odbywać się w piątki, w godz. 15.30–17.00, w sali gimna-
stycznej GCOP w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3. Spotkania zaplanowano na 
12, 19, 26 października, 2, 9, 16, 23, 30 listopada, 7, 14 grudnia. Organizatorem 
treningów Tai-Chi jest Miasto Gliwice. (fot. Pixabay / CC0)

Jesień w pełni – pora na Tai-Chi!

M.in. Kaliber 44, Krzysztof Zalewski, Miuosh i The Dumplings zagrali w Gliwicach podczas imprezy organizowanej przez Jimka, czyli Radzimira Dębskiego, popular-
nego kompozytora i producenta muzycznego. Na festiwalu wystąpił także gość specjalny prosto z Nowego Jorku – Pharoahe Monch, legenda amerykańskiego rapu.  
5 i 6 października przez Arenę Gliwice przewinęło się wiele gwiazd – zabawa była fantastyczna. (fot. UM Gliwice)

Jimek & spółka dali czadu w Arenie Gliwice

To był rewelacyjny występ zawodników z Klubu Pływackiego „Sikret” w Gliwi-
cach! Podczas VII Międzynarodowego Mitingu Pływackiego Park Wodny Tar-
nowskie Góry zdobyli 16 złotych, 13 srebrnych i 11 brązowych medali! Mając 
na koncie 40 krążków w klasyfikacji ogólnej na 37 klubów biorących udział  
w zawodach, zajęli wysokie, II miejsce. (fot. KP Sikret Gliwice)

Na gliwickiej Giełdzie Minerałów każdy znajdzie coś dla siebie, a przy okazji miło 
spędzi czas! 13 i 14 października w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Górnych 
Wałów 29 prawie stu wystawców zaprezentuje swoje zbiory oraz unikatowe wyroby. 
Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę giełda będzie czynna od godz. 10.00 do 18.00.  
Organizatorem Giełdy Minerałów, Wyrobów Jubilerskich i Skamieniałości „GEOEXPO” 
jest firma GEOExpo. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Gliwice.  (fot. materiały organizatora)

Gliwicka „fabryka” medali

W darze od natury

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Artysta wszechstronny – absolwent scenografii krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych i klasy skrzypiec szkoły muzycznej 
I i II stopnia. Po obronieniu dyplomu w pracowni prof. Andrze-
ja Stopki zajmował się plastyką i muzyką filmową do produkcji 
Ryszarda Antoniszczaka i Sławomira Idziaka. Scenograficznego 
bakcyla połknął już w domu rodzinnym – rodzice artysty 
prowadzili teatr lalek i na jego potrzeby wykonywali wielkie 
kukły. W portfolio Jacka Uklei jest 90 scenografii teatralnych 
i telewizyjnych, między innymi do spektakli na podstawie 
tekstów Williama Shakespeare’a, Witolda Gombrowicza 
i Sławomira Mrożka. Wszystkie jego projekty i kostiumy 
wykonywane są ręcznie – bez użycia komputera.

Od 12 lat szefuje Gliwicko-Zabrzańskiemu Okręgowi Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków, swoją pracą mobilizując 
lokalne środowisko artystyczne i przyciągając absolwentów 
szkół artystycznych oraz uznanych twórców z całej Polski. 
Zorganizowała już 200 wystaw. Jest także pomysłodawczy-
nią międzynarodowego pleneru malarskiego „Gliwice – 
moje miasto”. Wychodzi do ludzi ze sztuką – cudzą i własną. 
Anna Zawisza-Kubicka jest animatorką kultury i zarazem 
aktywną artystką, zajmuje się malarstwem, grafiką arty-
styczną i użytkową oraz projektowaniem graficznym. Jej 
prace były pokazywane na wielu wystawach indywidual-
nych i zbiorowych, również za granicą.

Domeną artysty jest film i fotografia, którymi z powo-
dzeniem zajmuje się od 30 lat. Zawodowo był związany 
między innymi z Zakładem Produkcji i Usług Filmowych 
w Katowicach oraz Śląskim Centrum Dziedzictwa Kul-
turowego. W jego dorobku jest także film na temat 
gliwickich zabytków – „Gliwice – moja bajka”. Prace 
Macieja Kaliszana znajdują się w zbiorach Muzeum 
w Gliwicach i prywatnych kolekcjach na całym świecie. 
Publikował w wielu czasopismach architektonicznych, 
był także wykładowcą fotografii na Wydziale Architektury 
Politechniki Śląskiej. Napisał powieść beletrystyczną 
„Miejsca szczęśliwe”, w której zestawił Gliwice i Sopot.

Od 25 lat jest zawodowo związana z gliwickim 
teatrem. To właśnie Beata Mendyka-Sokołow-
ska wpadła na pomysł zorganizowania w naszym 
mieście przeglądu spektakli dla dzieci, których 22 
edycje przyciągnęły dużą widownię. Aktualnie pełni 
funkcję pełnomocnika dyrektora naczelnego Teatru 
Miejskiego w Gliwicach do spraw teatru dla dzieci, 
tworząc linię repertuarową i ofertę edukacyjną 
dla młodego widza od a do zet. Zorganizowane 
przez nią warsztaty muzyczne dla bardzo małych 
dzieci – „Lulajki, mruczanki” – otrzymały nagrodę 
Słoneczniki 2017.

W ubiegłym roku został laureatem Nagrody Literackiej 
Gdynia za esej „Koło miejsca”. Książkę łączącą osobisty 
esej na temat dorastania i fotograficzny album wydało 
Muzeum w Gliwicach. Tłem i zarazem tematem eseju 
są Gliwice, miejsce dorastania autora. Krzysztof Siwczyk 
to poeta i krytyk literacki. Debiutował tomem „Dzikie 
dzieci” w 1995 roku. Współtworzył grupę literacką 
Na Dziko. Jego felietony są publikowane w „Polityce”, 
współpracuje także z „Tygodnikiem Powszechnym”, 
„Gazetą Wyborczą” i TVP Kultura. Okazjonalnie bywa 
też aktorem – zagrał główną rolę w filmie „Wojaczek” 
Lecha Majewskiego. 

Akustyk, realizator dźwięku, muzyk i nauczyciel – Grzegorz 
Gutowski to prawdziwy człowiek orkiestra. To dzięki niemu 
wydarzenia kulturalne w mieście brzmią perfekcyjnie. 
Jako muzyk zna warunki sceniczne, a jako realizator wie, 
co należy zrobić, żeby artysta brzmiał świetnie. Współpra-
cował między innymi z Adamem Makowiczem, Mikiem 
Sternem, Randym Beckerem i Aaronem Parksem. Chęt-
nie angażuje się w realizację imprez charytatywnych, na 
przykład na rzecz hospicjum czy pacjentów gliwickiego 
szpitala onkologicznego. Pracuje w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Gliwicach.
 (mm) / fot. Garage Media

KULTURA

Oni tworzą  
kulturę

JACeK
UKLeJA

nagroda za całokształt twórczości  
artystycznej

KRZySZTOF
SIWCZyK

nagroda za osiągnięcia w twórczości  
artystycznej w 2017 roku

AnnA 
ZAWISZA-KUBICKA

nagroda za całokształt osiągnięć  
w upowszechnianiu kultury

GRZEGORZ 
GUTOWSKI

nagroda za całokształt osiągnięć  
w upowszechnianiu kultury

BEATA 
MeNDyKA-SOKOłOWSKA

nagroda za całokształt osiągnięć  
w upowszechnianiu kultury

MACIeJ
KALISZAN

nagroda za całokształt twórczości  
artystycznej

Prezydent Miasta Gliwice przyznaje nagrody w dziedzinie kultury od 
25 lat. Ludzie kultury są honorowani w trzech kategoriach – twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W gronie wyróżnio-
nych co roku są wybitni artyści i animatorzy, których pracę doceniły 
instytucje kultury, placówki oświatowe, szkoły wyższe, związki twór-
cze i radni zgłaszający ich kandydatury do prestiżowego plebiscytu. 
Przedstawiamy sylwetki tegorocznych nagrodzonych.

Kultura w każdym mieście jest wyjątkowo  
ważna. U nas takie przeświadczenie pojawiło 
się już 25 lat temu, kiedy zostały ustanowione 
nagrody w dziedzinie kultury. Jesteśmy konse-
kwentni, wyróżnienia są przyznawane każdego 
roku. W tej edycji większość nagród została przy-
znana za całokształt twórczości, szczególnie 
osobom, które na co dzień w swojej pracy są 
mniej widoczne, a bardzo zasłużone. 

Zygmunt
Frankiewicz
prezydent
Gliwic
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Ósma edycja „Gliwickiego Dnia dla Zdrowia” zbliża się wielkimi krokami! 20 października po raz kolejny bę-
dziemy mogli skorzystać z bezpłatnych badań, specjalistycznych konsultacji i spotkań o tematyce medycznej 
w ramach popularnej miejskiej akcji. Rejestracja telefoniczna do placówek ruszy 12 października.
Organizowany przez miasto „Gli-
wicki Dzień dla Zdrowia” cieszy 
się niesłabnącym zainteresowa-
niem mieszkańców. W ubiegłym 
roku w kilkunastu zaangażowa-
nych w akcję gliwickich placów-
kach medycznych otrzymali oni 
łącznie 705 specjalistycznych 
porad. Warto kolejny raz pod-
kreślić, że bez działających w Gli-
wicach podmiotów leczniczych, 
przyłączających się do tej ważnej 
akcji społecznej nieodpłatnie, na 
zaproszenie miasta, zrealizowa-
nie szeroko zakrojonego, całod-
niowego przedsięwzięcia byłoby 
niemożliwe! W zaangażowaniu 
i pasji lokalnych placówek me-
dycznych tkwi siła „Gliwickiego 
Dnia dla Zdrowia”. 

Warto zapoznać się ze szczegó-
łowym wykazem tegorocznych 
propozycji, bo jest w czym wy-
bierać. Tradycyjnie w wyzna-
czonych godzinach (od 10.00 
do 15.00, chyba że placówka 
medyczna wskazała inne godzi-
ny badań i konsultacji – patrz 
wykaz) będzie okazja do uzy-
skania porad dotyczących wie-
lu schorzeń, przeprowadzenia 
różnorodnych badań, zadbania 
o kondycję zdrowotną i fizycz-
ną. Rejestracja telefoniczna 
w większości miejsc ruszy 12 
października. Uwaga! W ramach 
„Gliwickiego Dnia dla Zdro-
wia” gabinet „DENTINAL” przy  
ul. Dolnych Wałów 20 urucho-
mi 13 października dodatkowy 
dyżur dla zainteresowanych miesz-
kańców ( zapisy tel.: 32/231-39-95, 
505-019-324).  

Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego Woj. Śląskie-
go w Gliwicach, ul. Chudoby 10,  
brak rejestracji telefonicznej
• zabiegi z zakresu kosmetyki i wi-

zażu, oznaczanie poziomu cukru 
we krwi, pomiary ciśnienia krwi

Gospodarstwo ekologiczne 
„SOKÓł”, ul. Chudoby 10, brak 
rejestracji telefonicznej
• promocja zdrowego odżywiania 

oraz produktów ekologicznych
Amplifon Poland Gliwice,  
ul. Pod Murami 8, rejestracja 
tel. 734-479-365
• konsultacja laryngologiczna, 

badanie słuchu – audiometria 
totalna, badanie poziomu cu-
kru i cholesterolu, konsultacje 
z dziedziny kosmetologii

Centrum Fizjoterapii FIZJOFIT 
Sp. z o.o., ul. Szparagowa 19, 
rejestracja tel. 689-609-920, 
32/234-07-25

• badanie wad postawy dzieci 
w wieku 6–12 lat, badanie 
neurologiczne dzieci do 5. 
roku życia, konsultacje orto-
pedyczne dorosłych, konsul-
tacje treningowe dorosłych

CZPiLU „Familia”, ul. Dębowa 5,  
brak rejestracji telefonicznej
• konsultacje psychiatryczne, 

porady psychologa, konsul-
tacja terapeuty leczenia uza-
leżnień

„DeNTINAL” Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 20, rejestracja tel. 
32/231-39-95, 505-019-324 
(także na dodatkowy dyżur 13 
października)
• konsultacje stomatologiczne, 

przegląd i planowanie leczenia, 
protetyka, projektowanie zakre-
su pracy protetycznej

Stary Hangar Gliwice, ul. To-
ruńska 1, brak rejestracji tele-
fonicznej

• pomiar składu ciała, indywi-
dualny dobór aktywności do 
stanu zdrowia, możliwości 
i oczekiwań

Pryzmat Sp. z o.o. Gliwice,  
ul. Tarnogórska 70, rejestracja 
tel. 32/233-40-32
• 9.00–14.00 – badanie SOCT 

(optyczna koherentna tomo-
grafia siatkówki i nerwu wzro-
kowego)

• 14.30–16.00 – wstępna kwalifika-
cja do zabiegu laserowej korekty 
wad wzroku dla osób, które ukoń-
czyły 21. rok życia, a nie skończyły 
50 lat i mają stabilną, udokumen-
towaną wadę wzroku (nie była 
wymagana zmiana okularów 
przez ostatni rok)

Pryzmat Salon Optyczny 
i Galeria sztuki, P.H. AReNA,  
al. Nowaka-Jeziorańskiego 1, 
rejestracja tel. 516-740-633
• badanie ostrości wzroku – do-

bór korekcji okularowej, bada-
nie OCT – diagnostyka chorób 
oczu w kierunku jaskry i AMD

ROTULA GROUP Sp. z o.o. 
O r t o m e d i c u m - G l i w i c e ,  
ul. Skowrończa 1, rejestracja  
tel. 721-255-385
• konsultacja podologa pod kątem 

problemów dermatologicznych, 
np. nadmiernej potliwości, grzy-
bicy, owrzodzeń, nadmiernego 
rogowacenia, modzeli, odcisków, 
pękających pięt, wrastających 
paznokci. Konsultacja polega 
na przeprowadzeniu wywiadu 
z pacjentem oraz na manual-
nym sprawdzeniu stanu skóry, 
paznokci oraz pięt 

• diagnostyka stóp i narządu 
ruchu na podoskopie, co po-

zwala na jednoczesną ocenę 
części podeszwowej stopy z jej 
częścią grzbietową, stawami 
skokowymi i kolanowymi oraz 
tułowiem (kręgosłupem)

ReHACeNTRUM Małgorzata 
eichoj-Siergiej, ul. Siemińskiego 11 
lok. III, rejestracja tel. 695-422-353
• ocena fizjoterapeutyczna nie-

mowląt, instruktaż pielęgnacyj-
ny dla rodziców

Indywidualna Praktyka Lekar-
ska Katarzyna Kowol-Trela,  
ul. Siemińskiego 11 lok. III,  
rejestracja tel. 32/797-00-69
• konsultacje laktacyjne dla 

kobiet w ciąży oraz dla kobiet 
karmiących piersią

Szpital Miejski nr 4, ul. Zyg-
munta Starego 20, (1) – bez 
rejestracji telefonicznej, (2) – 
rejestracja tel. 32/330-83-13 
• 7.00–10.00 – (1) badania la-

boratoryjne wykorzystywane 
w diagnostyce anemii – Ferry-
tyna i Transferyna 

• 8.00–14.00 – (2) dermatosko-
pia – ocena zmian skórnych 
(jednorazowo do trzech zmian)

• 10.00–12.00 – (2) konsultacja 
dietetyczna

• 10.00–15.00 – (2) pomiar ci-
śnienia krwi, konsultacja fizjo-
terapeutyczna

BM Quality Med. Sp. z o.o.,  
ul. Kozielska 141 D, rejestracja 
tel. 32/231-09-08, 793-040-100
• 9.00–11.00 – badania laborato-

ryjne: ALAT, ASPAT, cholesterol 
całkowity

• 10.00–15.00 – konsultacje 
dietetyka, fizjoterapeutyczne, 
stomatologiczne. 
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MIASTO GLIWICe ZAPRASZA
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Z MIASTA

Nadchodzą zimniejsze dni, a to oznacza, że wkrótce w pełni rozpocznie się sezon 
grzewczy, a wraz z nim palenie w piecach. Warto pamiętać, że dzięki miejskim 
dotacjom można uzyskać częściowy zwrot kosztów poniesionych na modernizację 
systemu ogrzewania. Dofinansowanie może wynieść nawet 8 000 zł!

Gliwice od lat wspierają miesz-
kańców, dofinansowując wy-
mianę przestarzałych pieców 
na nowoczesne i ekologiczne 
systemy. Od 1997 r. na dotacje 
przeznaczono z budżetu miasta 
ponad 10 mln zł, z czego 8,3 mln 
zł na zmianę systemu ogrzewa-
nia, a 2,5 mln zł na instalacje od-
nawialnych źródeł energii, w tym 
pomp ciepła. Tylko w tym roku 
rozpatrzono już ok. 400 wnio-
sków na wymianę ogrzewania na 
kwotę ok. 2,7 mln zł i 24 związa-
nych z instalacją OZE o wartości 
ok. 135 tys zł.

Zgodnie z tzw. uchwałą antysmo-
gową właściciele przestarzałych 
kotłów są zobowiązani do ich wy-
miany. Jeśli kocioł/piec ma ponad 
10 lat od daty produkcji lub nie 
posiada tabliczki znamionowej, 
musi zostać wymieniony do końca 
2021 r. Urządzenia eksploatowane 
od 5 do 10 lat można użytkować 
najdalej do końca 2023 r., a kró-
cej niż 5 lat – do końca 2025 r.  
Nieco dłużej, bo do końca 2027 r. 
można użytkować kotły spełnia-
jące wymagania w zakresie emisji 
zanieczyszczeń określonych dla 
klasy 3 lub klasy 4 według normy 
PN-EN 303-5:2012.

Choć zakończył się pilotażowy 
program PONE, mieszkańcy Gliwic 
nadal mogą starać się o dotacje na 
zmianę ogrzewania. Aby otrzymać 
dofinansowanie z miejskiego bu-
dżetu należy wymienić stary piec 
lub kocioł węglowy i zastosować 
ogrzewanie gazowe, olejowe lub 
elektryczne. Można też przyłączyć 
się do miejskiej sieci ciepłowniczej 
albo zainstalować kocioł na paliwo 
stałe z automatycznym załadun-
kiem paliwa, bez dodatkowego 
rusztu i bez możliwości jego mon-
tażu, spełniające wymagania klasy 
5 w zakresie emisji i sprawności 
cieplnej wg normy PN-EN 303-
5:2012. Wysokość dotacji jest uza-
leżniona od zakresu wykonanych 
prac i może pokryć do 50% kosz-
tów kwalifikowanych, do 4 000 zł. 

Jeżeli w czasie ostatnich 4 lat 
została wykonana termomoder-
nizacja budynku, dofinansowanie 
może wynieść do 8 000 zł.

Z pomocy miasta mogą skorzystać 
również te osoby, które instalują 
ogrzewanie w nowo wybudowa-
nych lokalach. W tym przypadku na 
zwrot części kosztów można liczyć 
decydując się na montaż pompy 
ciepła, bądź kotłów na paliwo bio-
masowe spełniające wymagania 
klasy 5 w zakresie emisji i spraw-
ności cieplnej wg normy PN-EN 
303-5:2012.

Więcej informacji w Biurze Obsługi 
Interesantów (hol Urzędu) – sta-
nowisko Wydziału Środowiska lub 
pod nr. tel. 32/239-13-02.  (kr)

Wymień piec – miasto dołoży
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140 nowych miejsc dla przedszkolaków, dodatkowe zajęcia dla ponad pół tysiąca gliwickich maluchów oraz nowoczesne pomoce 
dydaktyczne i nowe zabawki dla oddziałów przedszkolnych – oto efekty nowego miejskiego projektu, na którego realizację miasto 
pozyskało ponad 1,8 mln zł dotacji z Ue. 
Całkowita wartość miejskiego 
projektu „Utworzenie nowych 
miejsc wraz z podniesieniem 
oferty edukacyjnej w gliwic-
kich przedszkolach” zamyka się 
w kwocie ponad 2 mln zł. 

W ramach projektu uru-
chomiono we wrześniu 
nowe oddziały przed-
szkolne w 4 gliwickich 
jednostkach oświato-
wych – na Sikorniku, 
Trynku, w łabędach 
i Szobiszowicach.

Na Sikorniku, w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 23, przy której 
funkcjonuje już oddział dla 6-lat-
ków, utworzono dodatkowe 25 
miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 
lat. 25 miejsc liczy też nowy oddział 
dla „zerówkowiczów” powstały na 
Trynku w budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 5 (ul. Żwirki i Wigury 85).

W Łabędach w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 38 (ul. Partyzan-

tów 25) w przebudowanej części 
przeznaczonej dla najmłodszych 
uruchomiono kolejny oddział 
Przedszkola Miejskiego nr 38. Na 
oddziały przedszkolne zaadapto-
wano również część budynku Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 

nr 4 w Szobiszowicach (ul. Orląt 
Śląskich 25). W ramach dofinan-
sowania powstało 66 dodatko-
wych miejsc dla przedszkolaków.

Dzięki pozyskanym środkom 
miasto po raz kolejny poszerzyło 

ofertę edukacyjną dla najmłod-
szych mieszkańców Gliwic. Od 
września do gliwickich przed-
szkoli miejskich i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych uczęszcza łącznie 
ponad 5,1 tys. małych gliwiczan.

Otrzymane środki zostaną prze-
znaczone na zapewnienie kadry 
pedagogicznej i obsługowej 
w nowych oddziałach, dostoso-
wanie pomieszczeń do potrzeb 
maluchów oraz na wyposażenie 
placówek w pomoce edukacyjne 
i zabawki. Z unijnego dofinanso-
wania skorzystają jednak nie tylko 
dzieci, dla których utworzono 
nowe miejsca przedszkolne. Po-
nad 500 gliwickich milusińskich 
ma uczestniczyć w bezpłatnych 
zajęciach dodatkowych, m.in. 
plastycznych, logopedycznych, te-
atralnych, muzycznych i integracji 
sensorycznej. 

Wsparcie otrzyma także 20 
nauczycieli, którzy będą mogli 
wziąć udział w szkoleniach, kur-
sach uzupełniających i studiach 
podyplomowych. Gabinety 
specjalistyczne wyposażone 
zostaną w nowoczesny sprzęt 
do terapii i pomoce dydaktycz-
ne dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, a do 
sal przedszkolnych zostaną za-
kupione pomoce dydaktyczne 
i zabawki.

– Od lat dokładamy starań, by 
warunki pobytu dzieci w gliwickich 
przedszkolach były jak najlepsze. 
Systematycznie i konsekwentnie 
zwiększamy też liczbę miejsc 
w przedszkolach. W tej chwili 
na przykład budowana jest 
w Brzezince nowoczesna siedzi-
ba Przedszkola Miejskiego nr 43 
– przypomina prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz. (ed)

Miejski pomysł na przedszkola
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Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz po raz kolejny 
został wyróżniony tytułem „Lider z powołania”, tym 
razem w kategorii Lider XXI wieku. Celem konkursu jest 
wyłonienie charyzmatycznych menadżerów – liderów 
w różnorodnych dziedzinach.

Wśród nagrodzonych w tego-
rocznej edycji organizowanego 
przez Why Media Group oraz 
magazyn Why Story konkursu 
znaleźli się m.in. Andrzej Kor-
pak – dyrektor Opel Manufac-
turing Poland, prof. dr hab. 
Marian Zembala – dyrektor 
Śląskiego Centrum Chorób 
Serca, prof. dr hab. inż. Arka-
diusz Mężyk – rektor Politech-

niki Śląskiej w Gliwicach, prof. 
Krzysztof Składowski, dyrektor 
gliwickiego oddziału Centrum 
Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie.

Oficjalne wręczenie wyróżnień 
odbyło się 3 października, 
w siedzibie Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego w Warszawie. 
 (mka)
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SPORT

Domowe zwycięstwo 

Pierwszy mecz –  
pierwsze zwycięstwo

1 grudnia w hali widowisko-sportowej Arena Gliwice naj-
lepsi zawodnicy MMA zmierzą się podczas 46. Konfrontacji 
Sztuk Walki. Najważniejszą walką wieczoru będzie starcie 
między Tomaszem Narkunem i Mamedem Khalidovem. 
Arena Gliwice na jeden wieczór 
zamieni się w sportową arenę. 
Królować będzie MMA, czyli 
mieszane sztuki walki, podczas 
których dozwolone są rzuty, cio-
sy pięściami, kopnięcia, dźwignie 
czy duszenia. Zaplanowano kilka 
pojedynków, jednak najważniej-
szą walką wieczoru będzie starcie 
między Tomaszem Narkunem 
i Mamedem Khalidovem. 

Zawodnicy ostatni raz zmie-
rzyli się ze sobą podczas KSW 
42. Khalidov niespodziewanie 

przegrał wówczas z Narkunem, 
choć przez większą część wal-
ki miał wyraźną przewagę. Po 
prawie dziewięciu miesiącach 
od tego pojedynku, który został 
okrzyknięty jednym z najlep-
szych w historii organizacji 
KSW, tych dwóch świetnych 
zawodników po raz drugi stanie 
naprzeciw siebie. 

Gala KSW 46 już 1 grudnia w Are-
nie Gliwice. Więcej informacji na 
stronie www.arenagliwice.com. 
 (kr)

Podziałem punktów zakończyło się spotkanie Piasta Gliwice z beniaminkiem, Miedzią 
Legnica. Choć na koncie gliwiczan pojawił się jeden punkt, żadna ze stron z takiego 
wyniku nie była zadowolona, a najbardziej Niebiesko-Czerwoni. 

W 11. kolejce Lotto Ekstraklasy gli-
wiczanie na wyjeździe w Legnicy 
zmierzyli się z tamtejszą Miedzią. 
Mecz zakończył się remisem 2:2. 
Wynik spotkania otworzyli gospo-
darze już w 6. minucie. Wykorzy-
stując błąd obrony, do siatki trafił 
Mateusz Szczepaniak, były zawod-
nik Piasta. Gliwiczanie odpowie-
dzieli kilkanaście minut później. 
Swoją pierwszą bramkę w tym 
meczu, a czwartą w sezonie, strze-
lił Michal Papadopulos. Napastnik 
swoim popisowym wykonaniem 
posłał piłkę do bramki głową.  
– Ten gol to zasługa Badiego, 
który dograł mi fantastyczną 

piłkę. Ja tylko nabiegłem i musia-
łem się skupić na tym, aby trafić 
w bramkę – mówił po meczu 
czeski napastnik. 

Jeszcze w pierwszej połowie 
Piast wyszedł na prowadzenie. 
Druga bramkę dla gliwiczan w 41. 
minucie podarował zawodnik 
Miedzi, który chcąc wybić piłkę, 
skierował ją prosto do swojej 
bramki. Jednak przed zakończe-
niem pierwszej części spotkania 
Miedzianka wyrównała. 

W drugiej połowie nie brakowało 
okazji, by wynik przechylił się na 

korzyść jednej lub drugiej drużyny. 
Jednak po obu stronach zabrakło 
skuteczności. 

Po zakończonej kolejce Piast 
zajmuje 5. miejsce w tabeli 
Lotto Ekstraklasy. Na ligowe 
boisko zawodnicy wrócą 
dopiero 19 października. 
W ramach 12. kolejki zagrają 
w Gliwicach z Lechią Gdańsk. 
Mecz rozpocznie się o godz. 
18.00. Natomiast, podczas 
trwającej obecnie przerwy 
na kadrę, w najbliższą sobo-
tę gliwiczanie zagrają sparing 
z Cracovią.  (kr)

KSW w Gliwicach

Siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej w ramach drugiej kolejki 
pokonały u siebie Grupę Azoty PWSZ Tarnów. Akademiczki 
tylko w pierwszym secie pozwoliły rywalkom zwyciężyć. 
W pozostałych partiach były już górą. 

Gliwiczanki podeszły do meczu ze 
świadomością porażki w ostatniej 
kolejce. Natomiast zawodniczki 
z Tarnowa napędzane były zwy-
cięstwem. Dało się to zauważyć 
w pierwszym secie, w którym 
Akademiczki grały nerwowo 
i niedokładnie, co przełożyło się 
na porażkę 23:25. 

Na początku drugiego seta wyda-
wać się mogło, że i tym razem punkt 
powędruje do gości. Dobra passa 
dla tarnowianek szybko się jednak 

skończyła. Dzięki walce Sylwii Pelc 
i jej udanym zagraniom w ataku 
oraz bloku gospodynie odrobiły 
straty, a potem wyszły na prowa-
dzenie, którego nie oddały już do 
końca drugiego seta i kolejnych. 

Gliwiczanki popełniały coraz 
mniej błędów i były skuteczniej-
sze w ataku, co doprowadziło do 
wygrania trzech setów z rzędu 
i ustalenia ostatecznego wyniku 
na 3:1 dla AZS-u Politechniki  
Śląskiej.  (kr)

GTK Gliwice bardzo dobrze rozpoczął nowy sezon w energa Basket Lidze. 
Koszykarze w derbowym spotkaniu z MKS Dąbrowa Górnicza wygrali, choć 
z przebiegu meczu mogło się wydawać, że to goście zabiorą ze sobą punkty.

Od początku spotkania to MKS 
Dąbrowa Górnicza dyktowała 
warunki. Popisy gości dopro-
wadziły do nerwowej i niedo-
kładnej gry gliwiczan, co było 
widać w wyniku – zero celnych 
strzałów, w momencie gdy go-
ście prowadzili już 11 punktami. 

Otrzeźwienie przyszło w dru-
giej kwarcie i gliwiczanie zaczę-
li deptać rywalowi po piętach. 
Jednak pomimo prób i większej 
liczby punktów zdobytych 
w drugiej kwarcie, goście 
schodzili na przerwę z dziesię-
ciopunktową przewagą.

Koszykarze GTK jednak nie 
dawali za wygraną i próbowali 
dogonić rywala. Nawet przez 
chwilę udało się utrzymać tylko 
5 oczek straty. Jednak nie na 
długo, dąbrowianie ponownie 
odskoczyli, tym razem aż na 18 
punktów. Różnica w wyniku 
zamiast deprymować, tylko bar-
dziej zagrzewała gliwiczan do gry.

Jeszcze przed gwizdkiem kończą-
cym trzecią kwartę gospodarze 

zabrali się za odrabianie strat, co 
ponownie pozwoliło zbliżyć się 
do rywala, a w ostatniej części 
spotkania nawet wyrównać. Po 
raz pierwszy podopieczni Pawła 
Turkiewicza wyszli na prowa-
dzenie na dwie minuty przed 
końcem meczu, po tym jak dwa 
rzuty wolne wykonał Mack, do-
prowadzając do wyniku 70:70.

W ostatniej akcji meczu piłkę 
w swoje ręce wziął Mack i na 
3,7 sekundy przed końcową 

syreną oddał zwycięski rzut. 
Ostatecznie gliwiczanie pokonali 
MKS Dąbrowę Górniczą 77:74.

Następny ligowy mecz koszyka-
rze GTK Gliwice zagrają w Zie-
lonej Górze, z tamtejszym Stal-
metem. Spotkanie zaplanowano 
na wtorek, 16 października, na 
godz. 19.00. Natomiast w Arenie 
Gliwice koszykarze pojawią się 
w środę, 24 października. W ra-
mach 3. kolejki Energa Basket 
Ligii podejmą AZS Koszalin. (kr)
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Remis  
bez satysfakcji

http://www.arenagliwice.com/


ekstremalni podróżnicy w Arenie Gliwice
14 października w miejskich obchodach Światowego Dnia Turystyki wezmą udział: rekordzista świata w żeglarstwie, 
najbardziej utytułowany w historii pilot szybowcowy, zdobywca Kolosa w kategorii „Wyczyn roku” i dziennikarz, 
który samochodem przejechał z Alaski do Argentyny. Miasto Gliwice zaprasza!
Potężną dawkę inspiracji dla 
małych i dużych globtroterów 
zapewnią w tym roku ekstremalni 
podróżnicy i niezwykli sportow-
cy. Szymon Kuczyński, Sebastian 
Kawa i Krzysztof Starnawski 
biją sportowe rekordy w swo-
ich dyscyplinach – żeglarstwie, 
szybownictwie i nurkowaniu. 
Gościem specjalnym imprezy 
będzie Tomasz Gorazdowski, 
dziennikarz radiowej Trójki, po-
dróżnik i miłośnik motoryzacji. 
Nie zabraknie też warsztatów 
dla dzieci, a na stoisku Centrum 
Informacji Kulturalnej i Turystycz-
nej będą organizowane konkursy 
z nagrodami.

Szymon Kuczyński samotnie 
opłynął świat. Tym, co go wy-
różnia w żeglarskim gronie, jest 
sposób, w jaki tego dokonał. 
Kuczyński opłynął Ziemię mi-
niaturową łódką (mającą nieco 
ponad 6 metrów długości). Takie 
jachty widuje się na Mazurach, 

ale nie na Oceanie. Na przełomie 
2017 i 2018 roku, w ciągu 270 
dni na otwartym morzu, żeglarz 
ani razu nie zawinął do portu. 
Nikomu przed Kuczyńskim na tak 
małym jachcie się to nie udało.

Przestworza to prywatne króle-
stwo Sebastiana Kawy. Piętna-
stokrotny mistrz świata w kon-
kurencjach szybowcowych ma 
na koncie wiele rekordów w tej 
ekstremalnej dyscyplinie sporto-

wej. Czołówka pilotów szybow-
ników, do której należy Kawa, to 
ludzie, którzy nie boją się podjąć 
sportowego ryzyka. Nagrodą za 
nie są niesamowite widoki, które 
rozpościerają się z kabiny. Nie 
każdy miał okazję spojrzeć z góry 
na... góry. Kawa miał i chętnie 
o tym opowie.

Droga do sukcesu Krzysztofa 
Starnawskiego niejednokrotnie 
wiodła w... dół! Płetwonurek i spe-
leolog odkrył najgłębszą podwod-
ną jaskinię na świecie – Hranická 

propast w Czechach. Dzięki jego 
determinacji kartografowie mu-
sieli zmienić mapy. Nurkował na 
biegunie północnym, atolu Bikini 
i w setkach jaskiń. Jakby tego było 
mało, jest także taternikiem i ra-
townikiem Tatrzańskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego.

Gwoździem programu Światowe-
go Dnia Turystyki będzie spotka-
nie z Tomaszem Gorazdowskim. 
Dziennikarz sportowy z 25-letnim 

doświadczeniem specjalizuje się 
w podróżach samochodowych 
i motocyklowych. Zwiedził ponad 
100 państw. Ulubione miejsca? 
Bezdroża Boliwii i wybrzeże Mek-
syku. W Gliwicach Gorazdowski 
opowie o wyprawie terenówką 
„Przez Trzy Ameryki”, opisanej 
w książce o takim samym tytu-
le. A jest o czym mówić – autor 
obserwował psie zaprzęgi na 
Alasce, degustował lokalne trunki 
w mieście Tequila i zajadał kokę 
w Gwatemali u boku św. Ma-
ximóna, patrona opryszków.

Impreza rozpocznie się w niedzie-
lę 14 października o godz. 15.00. 
Miejsca starczy dla wszystkich 
– spotykamy się na małej arenie 
w hali widowiskowo-sportowej 
Arena Gliwice (ul. Akademicka 
50). Wszyscy uczestnicy wy-
darzenia zaparkują bezpłatnie 
przy obiekcie. Z parkingu należy 
kierować się do wejścia C. Wstęp 
wolny.  (mm)

13 października na Politechnice Śląskiej odbędzie się coroczna impreza dla młodych odkrywców i konstruk-
torów – Noc Naukowców. Będzie można popatrzeć na świat w podczerwieni, zostać operatorem drona 
i spróbować wydostać się z laboratorium w grze typu escape room.
Gliwicka odsłona popularyzu-
jącej naukę imprezy odbędzie 
się w 20 lokalizacjach. W po-
szczególnych budynkach Poli-
techniki Śląskiej między godz. 
15.00 a 22.00 będą odbywać 

się demonstracje, warsztaty, 
wykłady i widowiskowe po-
kazy.

Uczestnicy Nocy Naukowców 
dowiedzą się, co to jest po-

ker osobowościowy i poznają 
magię lewitacji. Ci, którzy już 
teraz myślą o finansowym za-
bezpieczeniu swojej przyszłości, 
nauczą się płukać złoto w rzece, 
a ci, którzy wolą pewniejsze 

sposoby na wysokie zarobki, 
skonstruują swój własny most 
albo poznają tajniki termowizji. 
Będą też pokazy druku 3D, kon-
wersja energii, a nawet tuning 
samochodów.

Pełen program jest dostępny na 
stronie www.nocnaukowcow.
com.pl. Wstęp na wszystkie 
atrakcje jest wolny. Impreza 
jest dofinansowana z budżetu 
Miasta Gliwice.   (mm)

Pokazy, wynalazki i eksperymenty
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Sebastian Kawa

Szymon Kuczyński

Krzysztof Starnawski

Tomasz Gorazdowski
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MIASTO GLIWICe ZAPRASZA

http://www.nocnaukowcow.com.pl/
http://www.nocnaukowcow.com.pl/
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RAPORT O GLIWICACH

Dobrze rozwinięta sieć dróg i ulic, nowatorski system sterowania ruchem ulicznym, „zielona” komunikacja 
publiczna, popularny Gliwicki Rower Miejski, nowoczesny transport kolejowy czy lotnisko otwierające się na 
biznes – to główne komunikacyjne atuty Gliwic. Dzięki staraniom samorządu na terenie miasta zlokalizowano 
aż dwie autostrady – A1 i A4. Z głównymi miastami Śląska łączy nas natomiast Drogowa Trasa Średnicowa 
– „wewnętrzna autostrada” górnośląskiej konurbacji.

Gliwice – stąd wszędzie blisko 

W latach 2015–2018 w Gliwicach wyremontowano ok. 33 km dróg (krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych). Bardziej bezpieczne, bardziej płynne 
i bardziej ekologiczne poruszanie się po miejskich ulicach zapewnia inteligentny 
system sterowania ruchem pojazdów, czyli ITS. 

Dynamiczny rozwój Gliwic i rosnący ruch lokalny zadecydowały o dalszej 
rozbudowie tego rozwiązania. Główną innowacją jest w nim nadanie około 160 
autobusom komunikacji publicznej priorytetu przejazdu przez skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną. W ramach inwestycji w mieście powstaną m.in. stacje 
ładowania samochodów elektrycznych. Na wybranych skrzyżowaniach już 
działa system automatycznej detekcji rowerzystów, wykrywający rowery 
nawet kilkanaście metrów przed przejazdem i włączający im zielone światło. 
Koszt II etapu rozbudowy systemu ITS w mieście to ok. 30 mln zł, z czego 85% 
refunduje Unia Europejska. 

Gliwicki ITS, jako jedno z najlepszych wdrożonych i realizowanych rozwiązań 
w Polsce, znalazł się w raporcie „Bank dobrych praktyk samorządowych”, 
sporządzonym przez Warsaw enterprise Institute.

Od 2014 roku Gliwicom udało się zrealizować już ponad 100 unijnych projektów, 
głównie infrastrukturalnych i transportowych. Powstała m.in. „średnicówka”, 
czyli Drogowa Trasa Średnicowa, która obok autostrad A4 i A1 jest najważniejszą 
arterią w górnośląskiej konurbacji. Budowa śródmiejskiego odcinka DTŚ, która 
kosztowała prawie 1 mld zł, została dofinansowana przez UE na kwotę 443 mln zł.  
W tym roku natomiast miasto zrealizowało I etap południowej obwodnicy 
Gliwic i przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnej części tej inwestycji. Rusza 
też budowa obwodnicy zachodniej. Na realizację odcinka od ul. Daszyńskiego 
do ul. Rybnickiej miasto pozyskało z UE 116,7 mln zł.

Gliwicki system detekcji ruchu pojazdów pozwala obniżyć szkodliwą emisję 
o 30–50%. „Zielona” staje się również miejska komunikacja publiczna. Obecnie 
wszystkie autobusy gliwickiego PKM-u (ponad 180 pojazdów kursujących na 38 
liniach o łącznej długości 624 km) spełniają wymogi norm Euro, a ponad połowa 
z nich – najwyższe normy Euro V (EEV) i Euro VI. Gliwicki przewoźnik stale inwestuje 
w rozwój taboru, dzięki czemu w 2016 roku możliwe było wycofanie ostatnich 
wysokopodłogowych autobusów starej generacji (m.in. ikarusów). Kupowane są 
nowe, klimatyzowane, niskopodłogowe Solarisy Urbino, krótkie i przegubowce, 
z rozwiązaniami ułatwiającymi korzystanie z transportu osobom niepełnosprawnym 
oraz tzw. Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. 
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RAPORT O GLIWICACH

Gliwickie lotnisko, dotąd o charakterze sportowym, będzie mogło obsługiwać 
loty biznesowe czy tzw. mały ruch cargo! Modernizacja obiektu dysponu-
jącego obecnie trawiastymi pasami startowymi zakłada m.in. budowę 
utwardzonej drogi startowej o długości 900 m, drogi kołowania, płyty pos-
tojowej i kontenerowej stacji paliw, a także wybudowanie parkingów i dróg 
dojazdowych. Realizacja inwestycji ma potrwać do końca przyszłego roku. 
Zgodnie z planami miasta ma to być port lotniczy, z którego będą korzystali 
m.in. związani z nim inwestorzy, których zakłady znajdują się np. w gliwickiej 
części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Gliwice to jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w kraju, leżący na szlaku III 
Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. 
Stacja Gliwice obsługuje rocznie ponad 2 mln pasażerów, a od grudnia 2015 r.  
kursuje z niej najszybszy polski pociąg – Pendolino. Obsługuje on regularne 
połączenie z Gliwic do Warszawy i Trójmiasta. Gliwicki dworzec, zmodernizowany 
i wyremontowany pod okiem konserwatora zabytków, jest obecnie obiektem 
klasy Premium. Nowoczesne rozwiązania zostały w nim połączone z zabytkową 
architekturą. W bezpośrednim sąsiedztwie dworca rozpocznie się wkrótce reali-
zacja kolejnej wielkiej inwestycji miasta – Zachodniej Bramy Metropolii Silesia, 
czyli dużego centrum przesiadkowego.

Chcesz wiedzieć więcej?
Już niedługo na stronie Gliwice.eu pojawi się najnowszy Raport o stanie miasta za okres od 2014 roku do połowy roku bieżącego. Zbieraniem danych 
uporządkowanych w 10 rozdziałach tradycyjnie zajmowało się Biuro Rozwoju Miasta UM, a opracowaniem całości – gliwicka firma Mutoki. Raport 
będzie można pobrać ze strony w formacie PDF. Już dziś zachęcamy do lektury!  (kik)
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Renesans przeżywają jednoślady. Uruchomiony w ubiegłym roku Gli-
wicki Rower Miejski to megapopularny, alternatywny środek transportu 
umożliwiający szybkie poruszanie się po naszym mieście. Jest dobrym 
uzupełnieniem komunikacji publicznej. Sezon na GRM trwa od wczesnej 
wiosny do 30 listopada. Gliwickie jednoślady można wypożyczać przez 
całą dobę, siedem dni w tygodniu. Rowerzyści mają do dyspozycji 15 
stacji i 150 rowerów. Co ważne, korzystanie z roweru do 15 minut jest 
darmowe.

GlIWIczANIE pOKOchAlI 
ROWER mIEjSKI!
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https://gliwice.eu/
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AKTUALNOŚCI

SMS poinformuje o zagrożeniu
W Polsce ruszył pilotażowy system Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Krót-
kie wiadomości tekstowe, przesyłane na telefon komórkowy, mają ostrzegać o 
zbliżającym się nagłym niebezpieczeństwie.

„Uwaga! W nocy na południu 
województwa bardzo silny wiatr. 
Nie chowaj się pod drzewami. 
Zabezpiecz rzeczy, które po-
rwane wiatrem są zagrożeniem. 
Śledź informacje pogodowe” – 
taką wiadomość 23 września 
otrzymali użytkownicy telefo-
nii komórkowej m.in. w woj. 
śląskim. Informacja dotyczyła 

ostrzeżenia meteorologicznego 
wydanego przez Instytut Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej 
przed możliwością wystąpienia 
silnego wiatru. Był to pierwszy 
alert RCB, który otrzymali miesz-
kańcy Gliwic. 

Rządowe Centrum Bezpieczeń-
stwa będzie przesyłać infor-

macje tylko w nadzwyczajnych 
sytuacjach, gdy bezpośrednio 
zagrożone będzie życie i zdro-
wie ludzkie. Alerty wysyłane są 
automatycznie do wszystkich 
użytkowników sieci komórko-
wych, w postaci sms-a. Nie ma 
konieczności zapisywania się do 
systemu ani instalowania żadnej 
dodatkowej aplikacji.

W trakcie pilotażu można zgła-
szać swoje uwagi do systemu, 
m.in. na adres e-mailowy: 

alert.pilotaz@rcb.gov.pl. W pełni 
funkcjonalny system ma ruszyć 
12 grudnia.  (kr)
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Miejskie „M” od podstaw.  
Miasto planuje nowe zasady!
W Gliwicach przybywa mieszkań zarówno dla rodzin o niższych dochodach, jak i dla osób średnio sytuowanych – miasto 
od lat realizuje z powodzeniem własny program mieszkaniowy. Najnowsza miejska inwestycja właśnie się rozpoczęła. 
Przed tygodniem wmurowano akt erekcyjny pod budowę zespołu mieszkalnego przy ul. Kujawskiej. Czy znane są już 
zasady najmu tych mieszkań? Dlaczego za wcześnie jeszcze na uruchamianie listy zapisów chętnych? W rozmowie z „MSI 
– Gliwice” wyjaśnia to Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic zajmujący się sferą mieszkalnictwa w mieście.

„MSI – Gliwice”: W ostatnich 
latach w Gliwicach powsta-
ły komunalne kompleksy 
mieszkaniowe przy Jana 
Pawła II, Żeromskiego, Ja-
snej, Targowej, Kochanow-
skiego i Staromiejskiej. 
W perspektywie kilku lat 
w mieście będzie przyby-
wać kolejnych – m.in. przy 
ul. Jagiellonki w łabędach, 
w kwartale ulic Kujawskiej, 
Samotnej, św. Jacka i Górnej 
w Ligocie Zabrskiej, przy ul. 
Opolskiej, Dworskiej i Zbo-
żowej. Jakiego typu miesz-
kań powinniśmy się tam 
spodziewać?
Adam Neumann: W planach 
miasta w tych lokalizacjach jest 
budowa około 470 mieszkań 
w standardzie „pod klucz”. Mó-
wimy o nowoczesnych, komfor-
towych, w pełni wykończonych 
i pomalowanych mieszkaniach, 
do których lokator może wpro-
wadzić się właściwie od zaraz. 
Wystarczy tylko wnieść meble 
i własne rzeczy. 

Czy będą to mieszkania na 
wynajem dla każdego chęt-
nego gliwiczanina?
Mamy już dobrą miejską ofer-
tę dla osób o bardzo niskich 
dochodach, dla których prze-
znaczane są odnowione miesz-
kania komunalne z tzw. listy 
podstawowej, a także propo-
zycję dla mieszkańców nieco 
lepiej zarabiających, uprawnio-
nych przez to do najmu miesz-
kań komunalnych wymagają-
cych remontu. Do osób średnio 
sytuowanych i zarabiających 
dużo (do określonego poziomu) 

kierowana jest oferta mieszka-
niowa dwóch gliwickich TBS-
-ów. Wiemy jednak, że potrzeby 
mieszkaniowe gliwiczan, pla-
sujących się finansowo gdzieś 
w okolicach dolnej granicy do-
chodowej obowiązującej w TBS- 
-ach, są dużo większe. Skupili-
śmy się więc na zaplanowaniu 
nowej, korzystnej i bardzo po-
trzebnej miejskiej oferty najmu 
dla pracujących mieszkańców 
i pracujących gliwickich rodzin, 
uzyskujących dochody w prze-
dziale plus–minus 20% dolnej 
granicy dochodowej wyznaczo-
nej dla TBS-ów. 

Jak bardzo konkretne są pla-
ny miasta? 
Pracujemy nad nimi. Chcieliby-
śmy np., by miesięczny czynsz 
za najem komfortowego miesz-
kania w nowej miejskiej ofercie 

plasował się w granicach 11,5 zł  
za metr kwadratowy. Nie przewi-
dujemy też kosztów partycypa-

cji. Ale konkretne zasady, które 
uchwali Rada Miasta Gliwice 
w oparciu o przepisy zmienio-

nej ustawy o ochronie praw 
lokatorów, będą tak naprawdę 
możliwe do ustalenia w nowej 
kadencji samorządu – prawdo-
podobnie w pierwszym kwar-
tale przyszłego roku. Dlaczego? 
Dopiero 1 kwietnia 2019 roku 
wejdzie w życie podpisana już 
przez prezydenta RP i opubliko-
wana w Dzienniku Ustaw nowe-
lizacja ustawy o ochronie praw 
lokatorów. 

Innymi słowy, za wcześnie 
jeszcze, by ustawiać się 
w kolejce oczekujących na 
nowe miejskie mieszkania?
Zdecydowanie za wcześnie. Mia-
sto trzyma rękę na pulsie i do-
kłada starań, by nowe zasady 
opracować jak najlepiej i naj-
szybciej, ale na konkretny sygnał 
zainteresowani mieszkańcy mu-
szą jeszcze poczekać.
 (kik)

Projekt wielorodzinnego budynku przy ul. Anny Jagiellonki w Łabędach. Wizualizacja: Centrum Projekto-
we Lech Wojtas

Projekt budynków komunalnych przy ul. Kujawskiej w Ligocie Zabrskiej. Wizualizacja: Pracownia Projekto-
wa Daniel Płocica
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Dlaczego warto 
głosować? 

Po pierwsze po to, by mieć swój 
udział w wyborze ludzi, którzy 
będą decydowali o rozwoju mia-
sta. To właśnie na Radzie Miasta 
zapadają decyzje o kluczowych dla 
mieszkańców sprawach, takich jak 
edukacja dzieci i młodzieży, opieka 
zdrowotna i przedszkolna, nowe 
inwestycje, wygląd najbliższego 
otoczenia, oferta kulturalna 
i sportowa. Po drugie – głosuje-
my po to, by później nie narzekać. 
Uczestnicząc w wyborach, ma się 
realny wpływ na to, co dzieje się 
lub zmienia w lokalnym otoczeniu.

Pamiętajmy, że oddamy 
głosy na ludzi, którzy 
mają szansę pracować 
dla nas przez kolejne pięć 
lat i decydować o jakości 
naszego życia. Dlatego 
wybierzmy ich odpowie-
dzialnie. 

Przed wyborami samorządowy-
mi warto poznać kandydatów 
i dowiedzieć się, kim są osoby, 
które chcą zostać naszymi re-
prezentantami, jakie mają plany 
i czy znają potrzeby miasta oraz 
dzielnicy, w której mieszkamy. 

Przypominamy, że o fotel prezy-
denta miasta będą ubiegały się 4 
osoby, zaś 25 radnych nowej ka-
dencji wybierzemy spośród grona 
163 osób. Wykazy kandydatów 
znajdziemy w INFORMATORZE 
WYBORCZYM w kolejnym wy-
daniu „MSI” przewidzianym 18 
października. 

W bieżącym wydaniu „MSI” – na 
kolejnych stronach – publikuje-
my listę obwodowych komisji 
wyborczych w mieście (czyli 
miejsc, w których 21 paździer-
nika będziemy oddawać głos) 
oraz alfabetyczny spis ulic wraz 
z przyporządkowanymi im nu-
merami obwodów głosowania. 

Wystarczy znaleźć swoją ulicę 
na stronach 13–15, zapamiętać 
przypisany jej numer obwodo-
wej komisji wyborczej i spraw-
dzić jej adres na str. 12.

W poprzednim głosowaniu 
w Gliwicach (w 2014 roku) 
wzięło udział 54 667 gliwiczan, 

co oznacza, że do urn poszło 
niewiele ponad 37% wybor-
ców uprawnionych do oddania 
głosu. 

To mniej niż w wyborach samo-
rządowych w 2010 roku, w któ-
rych frekwencja przekroczyła 
38%, a zarazem nieco lepiej niż 
w 2006 roku, gdy frekwencja 
wyniosła zaledwie 34%.

O czym pamiętać  
w trakcie wyborów?
W nadchodzących wyborach do 
Rady Miasta Gliwice (i do Sej-
miku Województwa Śląskiego) 
będzie można głosować tylko 
na jedną listę kandydatów, sta-
wiając na karcie do głosowania 
znak „X” w kratce z lewej strony 
obok wybranego nazwiska. Nie-
postawienie znaku „X” w żadnej 
kratce lub zagłosowanie na kan-
dydatów z kilku list spowoduje 
nieważność głosu.

W wyborach prezydenta Gli-
wic, w których zarejestrowano 
więcej niż jednego kandydata, 
głosować można tylko na jed-
ną osobę, stawiając na karcie 
znak „X” w kratce z lewej strony 
obok wybranego nazwiska. Nie-
postawienie znaku „X” w żadnej 
kratce lub zagłosowanie na kan-
dydatów z kilku list spowoduje 
nieważność głosu. Znak „X” to co 
najmniej dwie linie przecinające 
się w obrębie kartki.

Zdaniem 
samorządowców
Tegoroczne wybory samorządo-
we odbędą się w oparciu o zmie-
niony pod koniec ubiegłego roku 
kodeks wyborczy. Zgodnie z no-
wymi przepisami za nadzór nad 
nimi odpowiada nowo powołana 
podległa rządowi administracja 
wyborcza. Nowością będą też 
dwie obwodowe komisje wy-
borcze, jedna odpowiedzialna 
za przeprowadzenie głosowania, 
druga za liczenie głosów. 

Samorządowcy wskazują, że 
nowe przepisy są w wielu miej-
scach nieprecyzyjne, a podział 
zadań między urzędników wybor-
czych a administrację samorządo-
wą niejasny, co wielu miejscach 
może prowadzić do nieprzewi-
dzianych sytuacji i problemów 
ze sprawnym ustaleniem wyniku 
wyborów.    (kik/lor)

21 października odbędą się wybory samo-
rządowe. Wspólnie zadecydujemy o tym, 
jak dalej będą się rozwijały Gliwice. Dla-
tego tak ważny jest udział w wyborach. 
Zachęcam do wzięcia w nich udziału.

Zygmunt Frankiewicz
prezydent Gliwic

WyBORy SAMORZĄDOWe

10 dni dzieli nas od wyborów samorządowych przypadających 21 października. W Gliwicach uprawnionych 
do głosowania będzie prawie 140 tysięcy osób. W 106 stałych i 10 odrębnych obwodach głosowania, od 
godz. 7.00 do 21.00, mieszkańcy oddadzą głosy na przyszłego prezydenta miasta i miejskich radnych, którzy 
od tego roku przez 5 kolejnych lat będą podejmować najważniejsze decyzje dotyczące Gliwic. Powodów 
do stawienia się przy urnie wyborczej jest wiele.

W okręgu nr 1 (Brzezinka, Czechowi-
ce, os. Kopernika, łabędy, os. Woj-
ska Polskiego) mieszkańcy wybiorą 
6 radnych Rady Miasta, 

w okręgu nr 2 (os. Obrońców Pokoju, 
Szobiszowice, Śródmieście, Zatorze, 
Żerniki) – 7 radnych, 

w okręgu nr 3 (os. Baildona, Ligota 
Zabrska, os. Politechnika i Sośnica) 
– 5 radnych, 

a w okręgu nr 4 (Bojków, Ostropa, Si-
kornik, Stare Gliwice, Trynek, Wilcze 
Gardło, Wójtowa Wieś) – 7 radnych. 

Miasto Gliwice  
podzielone zostało na 

4 okręgi wyborcze.

http://www.miasta.pl/
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MIeJSKI INFORMATOR WyBORCZy

WyBORy SAMORZĄDOWe – 21 PAŹDZIeRNIKA 2018
Wykaz 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. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, 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
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. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Księcia Ziemowita 12
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

Nr obwodu 
głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr obwodu 

głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Głosowanie będzie odbywać się w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych,  
21 października między godziną 7.00 a 21.00. 
W przypadku zarządzenia ponownego głosowania, odbędzie się ono w tych sa-
mych lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych, 4 listopada między godziną 
7.00 a 21.00.

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, ul. Rubinowa 16A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  81.
Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Rubinowa 16A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  82.
Szkoła Podstawowa nr 27, 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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  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
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22 LIPCA – PATRZ LIPCOWA

A
AGRESTOWA 35
AKACJOWA 38
AKADEMICKA 70
ALEJA MAJOWA 18
ALEJA PRZYJAŹNI 44
ANDERSENA 82
ANDROMEDY 14
ANNY JAGIELLONKI 4
ARCHITEKTÓW 77
ARKOŃSKA 48
ARMII LUDOWEJ – PATRZ ORDONA
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
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

MIeJSKI INFORMATOR WyBORCZy

Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

WyBORy SAMORZĄDOWe – 21 PAŹDZIeRNIKA 2018

ULICA nr 
obwodu ULICA nr 

obwodu ULICA nr 
obwodu ULICA nr 

obwodu

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
FORNALSKIEJ – PATRZ MODELARZY
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  
OD NR 1 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
GOMUŁKI – PATRZ RUBINOWA
GOPLANY 83
GORKIEGO – PATRZ WRZEŚNIOWA
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

GRUSZCZYŃSKIEGO 45
GRYCZANA 74

GRZYBOWA 1
GUTENBERGA 78
GWARDII LUDOWEJ – PATRZ EMILII 
PLATER
GWARKÓW 90
GWIAZDY POLARNEJ 12

H
HALICKA 78
HANDLOWA 20
HARCERSKA 15
HELSKA 84
HIBNERA – PATRZ SPADOCHRONIARZY
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
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KŁODNICKA 46
KŁOSISTA 29
KNIEJOWA 11
KNIEWSKIEGO – PATRZ PARALOTNIARZY
KNUROWSKA 74
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
KONA – PATRZ BRZECHWY
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

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
KRUCZKOWSKIEGO – PATRZ KARSKIEGO
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

ULICA nr 
obwodu ULICA nr 

obwodu ULICA nr 
obwodu ULICA nr 

obwodu

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
MAGNOLII 75
MAJAKOWSKIEGO 4
MAKOWSKIEGO 36
MAKÓW 75
MAKUSZYŃSKIEGO 8
MALCZEWSKIEGO 29
MALINOWA 35
MALINOWSKIEGO 52
MAŁA 86
MAŁOPOLSKA 26
MARKSA – PATRZ POPIEŁUSZKI
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
MITRĘGI – PATRZ HLUBKA
MLECZNA 47
MŁODEGO GÓRNIKA 60
MŁODEGO HUTNIKA 39
MŁODOPOLSKA 64
MŁODYCH PATRIOTÓW 98
MŁODZIEŻOWA 60
MŁYŃSKA 51
MODELARZY 96
MODRZEJEWSKIEJ 66
MONIUSZKI 72
MORAWSKA 26
MORCINKA 7

MORSKA 84
MOŚCICKIEGO 25
MURARSKA 2
MYŚLIWSKA OD NR 1 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
NAŁKOWSKIEJ 3
NARCYZÓW 4
NARUTOWICZA 4
NASYP 46
NAUCZYCIELSKA 77
NIEDBALSKIEGO – PATRZ GRANITOWA
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
OCIEPKI – PATRZ TURKUSOWA
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
PSZCZYŃSKA  
OD NR 1 DO NR 65A NIEPARZYSTE 87

PSZCZYŃSKA  
OD NR 133 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 65
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obwodu ULICA nr 

obwodu ULICA nr 
obwodu ULICA nr 

obwodu

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 (BEZ NR 100) 89

PSZENNA 2
PUKASA 25
PUŁASKIEGO 7
PUŁAWSKA 78
PUSTA 56
PUSZKINA 86

R
RACIBORSKA 50
RACŁAWICKA 52
RADIOWA 84
RADOMSKA 79
RADOSNA 3
RAPACKIEGO – PATRZ  
OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ
RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH 90
REJA 57
REJTANA 7
REKREACYJNA 1
REYMONTA 54
ROBOTNICZA 67
RODZINNA 6
ROGERA 35
ROGOZIŃSKIEGO 25
ROLNA 35
ROLNIKÓW 73
ROSTKA 35
RÓWNA 93
RÓŻANA 4
RUBINOWA 82
RUMIANKOWA 1
RUTKIEWICZ 25
RUTKOWSKIEGO – PATRZ FLORERA
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
SAWICKIEJ – PATRZ SZYBOWCOWA
SDKPIL 82
SIEDLECKA 79
SIEMIŃSKIEGO 51
SIENKIEWICZA 44
SIENNA 74
SIERONIA – PATRZ PERŁOWA
SIKORNIK 100
SIKORY 35
SKALSKIEGO – PATRZ EZOPA
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
SZENWALDA – PATRZ LEMA
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
TARGOSZA – PATRZ KORALOWA
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
WIECZORKA – PATRZ SIEMIŃSKIEGO
WIEJSKA 80
WIELICKA 58
WIELKANOCNA 26
WIELKIEJ NIEDŹWIEDZICY 15
WIELKOPOLSKA 26
WIENIAWSKIEGO 6
WIERTNICZA 31
WIERZBOWA 4
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
ZAWADZKIEGO – PATRZ ANNY JAGIELLONKI

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
ZUBRZYCKIEGO – PATRZ  
CICHOCIEMNYCH
ZWIĄZKOWA 54
ZWM – PATRZ CZERNEGO
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
ŻABIŃSKIEGO – PATRZ SZAFIROWA
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
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WARTO WIeDZIeĆ/OGłOSZeNIA 

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  
w trybie artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa i montaż ustrojów akustycznych 
Hali Głównej oraz Strefy Wejściowej Hali 

Sportowej w ramach inwestycji pn. „Budowa 
nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej 

PODIUM w Gliwicach”.
Termin składania ofert: 12 listopada 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 12 listopada 2018 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 zamówienia publicznego – przetargi nieograniczone, pn.:

komunikaty

ZAKłAD POGRZeBOWy MZUK  
Gliwice, ul. Raciborska 12,  

tel. 32/231-51-38

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA  
POGRZEBÓW I USŁUGI CMENTARNE

Trumny, wieńce, nekrologi, chłodnia,  
formalności w ZUS, USC.

Przewozy zwłok w kraju i za granicę.  
Przedłużanie ważności grobów.

Telefon całodobowy: 503-191-150
Długoletnie doświadczenie  
gwarancją jakości obsługi.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

oBWiESZCZEnia

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/323/2016 z 4 lutego 
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej 
deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 września 2018 r.  
do 15 października 2018 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz rów-
noczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomo-
ściach 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 deszczowej 
i sanitarnej.

Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić 
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni poży-
wienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać 
preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadają-
cych atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację 
na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje praw-
dopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności 
na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach 
gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na 
opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 2018 r. należy pozo-
stawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października  2018 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 Inspek-
tora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie 
wykonają obowiązków wynikających z niniejszego Ob-
wieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające 
z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

oBWiESZCZEniE

PREZyDEnta miaSta GLiWiCE

oBWiESZCZEniE

PREZyDEnta miaSta GLiWiCE

Na podstawie art.39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2017 r., 
poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2

PReZyDeNT MIASTA GLIWICe  
PODAJe DO PUBLICZNeJ WIADOMOŚCI

informację o przystąpieniu do opracowania projek-
tu „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Gliwice”  
i o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla ww. dokumentu.

Z treścią projektu „Plan adaptacji do zmian klimatu mia-
sta Gliwice” i prognozą oddziaływania na środowisko 
dla projektu „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta 
Gliwice” można zapoznać się w Wydziale Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21, w pokoju nr 378 
(III piętro) w godzinach pracy Urzędu, w terminie od 
27 września 2018 r. do 18 października 2018 r. oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, 
pod adresem www.bip.gliwice.eu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie  
od 27 września 2018 r. do 18 października 2018 r.:
• w formie pisemnej – Biuro Podawcze Urzędu Miej-

skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
• ustnie do protokołu w Wydziale Przedsięwzięć Gos- 

podarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ulica Zwycięstwa 21, w pokoju nr 378 
(III piętro),

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, na adres pu@um.gliwice.pl.

Wnioski i uwagi powinny zawierać imię i nazwisko, nazwę 
i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.
Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2017 r., 
poz. 1405 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie 
terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag 
jest Prezydent Miasta Gliwice.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

przy ulicy Zwycięstwa 21,
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 

Gliwice (www.bip.gliwice.eu),
• w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie 
27.09.2018 r. – 18.10.2018 r.

Remont budynku przy  
ul. Chorzowskiej 34a w Gli- 
wicach: remont elewa-
cji wraz z dociepleniem 
i zmianą kolorystyki bu-
dynku, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej ścian 
fundamentowych, remont 
klatki schodowej, remont 
piwnic, wykonanie rurarzu 
instalacji niskoprądowej 
wraz z instalacją domofono-
wą oraz zagospodarowanie 
terenu. 

Termin składania ofert:  
17 października 2018 r.  

do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  
17 października 2018 r.  

o godz. 10.00

Remont budynku przy ul. Ja-
racza 8 w Gliwicach: remont 
elewacji wraz z dociepleniem 
i zmianą kolorystyki, wykona-
nie izolacji przeciwwilgociowej 
ścian fundamentowych, remont 
piwnic, remont klatki schodo-
wej, prace remontowo-budow-
lane łazienek wraz z instalacjami 
wod-kan i elektryczną, wykona-
nie rurarzu dla instalacji nisko-
prądowej, instalacji domofono-
wej, anteny zbiorczej i instalacji 
odgromowej oraz zagospodaro-
wanie terenu.

Termin składania ofert:  
19 października 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
19 października 2018 r. o godz. 10.00

Remont budynku przy ul. Za-
cisze 3 w Gliwicach: remont 
elewacji wraz z dociepleniem 
i zmianą kolorystyki, wykona-
nie izolacji przeciwwilgociowej 
ścian fundamentowych, docie-
plenie stropu strychu, remont 
dachu, remont piwnic, remont 
klatki schodowej, wykonanie 
łazienek wraz z instalacjami 
wod-kan i elektryczną, wy-
konanie rurarzu dla instalacji 
niskoprądowej, instalacji do-
mofonowej, anteny zbiorczej 
oraz zagospodarowanie terenu.

Termin składania ofert:  
19 października 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
19 października 2018 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na www.tbs2.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach już po raz szósty organizuje dla 
mieszkańców powiatu gliwickiego i miasta Gliwice – Dni Otwarte 
Poradnictwa Zawodowego. W tym roku wydarzenie odbędzie się 
pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia!”, w ramach 
jubileuszowej, 10 edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 

Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego 
rozpoczną się 15 października i potrwają 
aż do niedzieli, 21 października. 

PUP Gliwice przygotował wiele wyda-
rzeń, których celem jest szerzenie idei 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz 
popularyzacja wiedzy na temat pla-
nowania własnej kariery. Podczas Dni 
Otwartych chętni będą mogli porozma-
wiać z doradcami zawodowymi, którzy 
pomogą w osiągnięciu sukces na rynku 
pracy. Pracowników PUP będzie moż-
na spotkać w Klubie Pracy w Gliwicach 
(ul. Raciborska 2), na gliwickim rynku, 
w Centrum Handlowym Forum i podczas 
Mobilnych Targów Pracy organizowanych 
przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

W ramach akcji zaplanowano m.in. 
warsztaty dla osób bezrobotnych i po-

szukujących pracy, a także projekcje 
filmów, które pomogą zgłębić sztukę 
autoprezentacji, zaplanować swoją ka-
rierę czy dowiedzieć się czegoś więcej 
na temat zawodów przyszłości z branż 
usługowych i technicznych. 

Dla zainteresowanych PUP opracował 
materiały dotyczące planowania wła-
snego rozwoju zawodowego – zarów-
no motywatory do osiągania szczęścia 
zawodowego, jak również informacje 
o ciekawych zawodach. Porady będą 
dostępne na urzędowym Facebooku 
w dniach od 15 do 21 października. 

Więcej informacje można uzyskać na 
stronie internetowej PUP www.pup.
gliwice.pl oraz dzwoniąc pod nr tel. 519-
130-779 lub pisząc na adres: doradca@
pup.gliwice.pl. (mka)

Drzwi do kariery  
otwarte!

Gliwickie Hospicjum Miłosierdzia Bożego przyłącza się do kampanii 
Pola Nadziei. 11 października, w parku Chopina zostaną posadzo-
ne żonkile, będą też rozdawane sadzonki kwiatów. Odbędzie się 
również kwesta na rzecz hospicjum. Nie może Was zabraknąć!  

Pola Nadziei to akcja organizowana 
na rzecz osób terminalnie chorych, 
zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii 
przez organizację charytatywną Marie 
Curie Cancer Care. Teraz dołącza się 
do niej również gliwickie hospicjum, 
które gromadzi środki na rozbudowę 
placówki przy ul. Daszyńskiego. 

– W czwartek, 11 października o godz. 
10.00, spotykamy się na gliwickim Ryn-
ku. Stamtąd  przemaszerujemy do parku 
Chopina i zasadzimy cebulki żonkili, 
które zakwitną wiosną nie tylko upięk-

szając zieleńce, ale przede wszystkim 
przypomną nam, że są obok ludzie, któ-
rzy potrzebują wsparcia i opieki – mówi 
Krzysztof Gryc z gliwickiego Hospicjum. 

Celem programu Pola Nadziei jest sze-
rzenie idei hospicyjnej, uwrażliwienie 
dzieci i młodzieży na potrzeby chorych, 
przedstawienie możliwości niesienia 
pomocy oraz pozyskanie funduszy na 
opiekę terminalnie chorych i rozbudowę 
hospicjum. Akcja będzie trwała aż do po-
czątku maja 2019 r. wtedy też odbędzie 
się finał I edycji. (mf)

I edycja

Pola Nadziei

fo
t. 

Pi
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y

http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.bip.gliwice.eu
mailto:pu%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.bip.gliwice.eu
http://www.tbs2.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
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OGłOSZeNIA
ofERty PRaCy

Oferta pracy na stanowisku:  
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi taboru 
posiadanego przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

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

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu  

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

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

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

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej, potwierdzającej ukoń-
czenie szkolenia okresowego lub 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wyko-
nywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność 
pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych me-
nedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwalifi-
kacje (prawo jazdy, świadectwo 
kwalifikacji zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komunika-
cji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej 150, w godzi-
nach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się  
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

Oferta pracy na stanowisku:  
„elektromechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi taboru 
posiadanego przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

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

twierdzających staż pracy oraz 
kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w Kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150 w godzinach 
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

infoRmaCjE

ofERty PRaCy

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Gliwicach 
przypomina,

że termin składania 
wniosków na świadczenie  

z rządowego programu  
„Dobry start” (300+)  

upływa 30 listopada 2018 r.  
Wobec powyższego zachęca się rodziców  
i opiekunów uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół 
policealnych i szkół dla dorosłych) do pilnego 
składania wniosków. 
Wnioski o wypłatę świadczenia można 
składać w formie:
• elektronicznej za pośrednictwem plat-

formy E-PUAP oraz bankowości elek-
tronicznej (analogicznie jak wnioski  
o świadczenie 500+),

• papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 – parter. 

Ponadto zapraszamy do składania wniosków 
na świadczenie wychowawcze 500+ i świad-
czenia rodzinne celem kontynuacji w kolejnym 
okresie zasiłkowym.  

WyPRAWKA SZKOLNA 2018
W roku szkolnym 2018/2019 pomoc w ramach progra-
mu „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-
ność wymieniona w pkt 1–7,

którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 
2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
• klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawo-

dowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,
• klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
• liceum ogólnokształcącego,
• technikum,
• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
• liceum plastycznego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu pod-
ręczników należy składać w szkole, do której uczeń 
uczęszcza roku szkolnym 2018/2019, w nieprzekraczal-
nym terminie do 19 października 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiada-
jących orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów 
edukacyjnych. 
Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju 
niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń 
będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy szkoły oraz Wydziału Edukacji UM.
Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przed-
łożeniu przez rodziców/pełnoletnich uczniów w szkole 
dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania 
wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w 
szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach 
programu „Wyprawka szkolna”.

numer naboru CKZIU1/4/2018
DyReKTOR CeNTRUM KSZTAłCeNIA ZAWODOWeGO  

I USTAWICZNeGO NR 1 W GLIWICACH
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

SPeCJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI.
Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. księgowanie rachunku dochodów budżeto-

wych, rachunków dochodów wydzielonych, 
ZFSŚ,

2. rozliczanie i sporządzanie deklaracji podat-
ku VAT,

3. uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami 
w ramach księgowych rachunków, 

4. sporządzanie sprawozdań z prowadzonych 
rachunków.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie, 
2. posiadanie obywatelstwa polskiego lub 

jednego z państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej albo obywatelstwa innych państw, 
jeśli ich obywatelom, na podstawie umów 
międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego, przysługuje prawo po-
dejmowania zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz 
korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność za umyślne przestępstwo ści-
gane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

5. znajomość przepisów dotyczących podatku 
VAT, ustawy o rachunkowości, ustawy o fi-
nansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. przy wykształceniu średnim – staż pięciu 

lat pracy,
2. przy wykształceniu wyższym – staż czterech 

lat pracy,
3. umiejętność praktycznego stosowania ak-

tów prawnych zamieszczonych w ogłoszeniu 
o naborze,

4. znajomość programu Vulcan Finanse, KSAT, 
EXCEL.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
1. sumienność, samodzielność, zaangażowa-

nie, systematyczność, odpowiedzialność za 
powierzone zadania,

2. dyspozycyjność.

Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:
1. praca biurowa w systemie jednozmianowym 

z monitorem ekranowym, w obiekcie,
2. praca pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru 

naboru (własnoręcznie podpisany),
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej 

(własnoręcznie podpisane),
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje i wykształcenie,
5. inne dokumenty  potwierdzające posiadane 

kwalifikacje i umiejętności,

6. kwestionariusz osobowy – oryginał (własno-
ręcznie podpisany),

7. własnoręcznie podpisane oświadczenia wy-
szczególnione w treści ogłoszenia o naborze.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie musza 
być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wy-
dane w języku obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone 
klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych.

Dokumenty należy składać do 19 października 
2018 r. do godz. 10.00, w dziale księgowości 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1, I piętro, 
pokój 116. Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod nr 32/302-12-90.

Kandydaci spełniający warunki formalne będą 
powiadomieni telefonicznie o dacie i godzinie 
rozmowy kwalifikacyjnej (wymagane podanie 
numeru kontaktowego).

Planowy termin rozmowy kwalifikacyjnej:  
22 października 2018 r.
Przewidywany termin zatrudnienia: bezzwłocz-
nie po rozstrzygnięciu konkursu.

DODATKOWe INFORMACJe
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ni-
niejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w CKZIU nr 1 w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, o których mowa powyżej, w mie-
siącu poprzedzającym datę publikacji niniej-
szego ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższe-
go uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia 
wraz z dokumentami kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.
Wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestio-
nariusz osobowy zostały opublikowane w BIP 
oraz na stronie internetowej szkoły.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzęd-
nicze jest dostępny w Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, 
ul. Kozielska 1.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU z 2016 r.,  
poz. 902 z późn. zm.) publikacji w BIP podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 21  

im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach,  
ul. W.S. Reymonta 18A, 

zatrudni pracownika na stanowisku 

nauczyciela oligofrenopedagoga
w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania konieczne: 
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czyn-

ności prawnych oraz 
korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• niekaralność za umyślne 
przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,

• wykształcenie półwyższe 
lub wyższe z przygotowa-
niem pedagogicznym,

• kwalifikacje nauczyciela 
oligofrenopedagoga.

Wymagania pożądane:
• kwalifikacje do muzyko-

terapii, do pracy z dzieć-
mi z zespołem Aspergera 
i autyzmem.

Wymagane dokumenty 
i oświadczenia:
• życiorys zawodowy zawie-

rający  klauzurę: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych 
w celu rekrutacji zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. a roz-

porządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)”.

Oświadczenia, CV oraz list 
motywacyjny powinny być 
własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać 
w terminie do 19 paździer-
nika 2018 r. w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 21  
im. H. Sienkiewicza ul. Rey-
monta 18a w Gliwicach. 

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu 32/237-09-28.

O zakwalifikowaniu się do roz-
mowy kwalifikacyjnej powia-
domimy telefonicznie.

nabór nr KD.210.40.2018.KS-3

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w Wydziale Księgowości  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zatrudnienie nastąpi na czas określony  

od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r.
Pełna treść ogłoszenia do-
stępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu  
w dziale Oferty pracy / 
Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go (III piętro, obok pokoju  
354).

W treści ogłoszenia zawarte 
są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków 

pracownika,
• wymagań niezbędnych 

oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumen-

tów i oświadczeń,
• warunków pracy na da-

nym stanowisku,

• planowanych terminów 
poszczególnych etapów 
naboru,

• udziału w naborze osób 
z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać 
do 19 października 2018 r. 
do godz. 15.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, III pię-
tro, pokój 357. Dokumenty, 
które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50. 

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
https://opsgliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
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numer naboru 4/2018

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12, 

ogłasza nabór na  
2 WOLNe STANOWISKA URZĘDNICZe W DZIALe LOKALI KOMUNALNyCH,

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie 
należało:
• prowadzenie spraw polegających na 

nadzorowaniu oraz koordynacji prac 
związanych z modernizacją systemów 
ogrzewania lokali komunalnych na sys-
temy spełniające wymagania wynikające 
z uchwały antysmogowej,

• gospodarowaniu zasobem lokalowym 
Miasta Gliwice.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumentowa-

ne kserokopią dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o gospo-

darce nieruchomościami (DzU z 2018 r., 
poz. 121 z późn. zm.), o własności lokali 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 716), kodeksu 
cywilnego (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1025), 
o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1234),

• znajomość problematyki zarządzania 
nieruchomościami,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicz-
nych,

• niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism urzę-

dowych, pracy w zespole, znajomość 
topografii miasta, obsługa komputera 
w stopniu bardzo dobrym.

 Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, dobra 

organizacja pracy, odporność na stres.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca na 

I, II lub III piętrze Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej, pl. Inwalidów Wojen-
nych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej 
połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

• w zależności od potrzeb, istnieje ko-
nieczność wyjścia lub wyjazdu poza 
stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany 

na stronie internetowej Zakładu Gospo-

darki  Mieszkaniowej – www.zgm-gliwi-
ce.pl w zakładce praca),

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
(kserokopie),

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie,

• oświadczenie o niekaralności za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarżenia  
publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw 
publicznych oraz posiadaniu pełnej zdol-
ności do czynności prawnych, 

• oświadczenia z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych nieobjętych 
przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (art. 22¹ §1) oraz ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (art. 6, art. 11, art. 13, 
art. 14, art. 15) zawartych w mojej ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu naboru.
Przyjmuję do wiadomości fakt, że infor-
macje zawarte w mojej ofercie pracy sta-
nowią informację publiczną w zakresie 
objętym wymaganiami związanymi ze 
stanowiskiem określonym w ogłoszeniu 
o naborze.
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiąz-
ku publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej mojego imienia, nazwiska 
oraz miejsca zamieszkania w przypadku 
podjęcia decyzji o zatrudnieniu w wy-
niku przeprowadzonego naboru, zgod-
nie z wymogami ustawy z 21 listopada  
2008 r. o pracownikach samorządowych.”.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie 
podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 
składać w zamkniętych kopertach ozna-
czonych nr naboru 4/2018, w sekretaria-
cie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
(I piętro), plac Inwalidów Wojennych 12, 
44-100 Gliwice. 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do 19 października 2018 r. do 
godz. 13.30.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej po 
terminie nie będą rozpatrywane. 

Do oferty mogą być dołączone inne doku-
menty, w tym opinie lub referencje z po-
przednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/239-11-19.

Planowany termin przeprowadzenia te-
stów merytorycznych: 25 października 
2018 r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego.

INNe INFORMACJe
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
jest dostępny na stronie internetowej www.zgm-
gliwice.pl w zakładce praca.
Zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do te-
stów merytorycznych wyłącznie kandydatów, których 
dokumenty aplikacyjne spełniały wymogi formalne 
zawarte w ogłoszeniu o naborze. Wykaz kandydatów 
spełniających wymagania formalne zostanie zamiesz-
czony na BIP oraz na stronie internetowej ZGM.
Nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zaintere-
sowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać 
w ZGM, zgłaszając się osobiście, nieodebrane doku-
menty podlegają zniszczeniu po trzech miesiącach 
od dnia naboru.
W przypadku zmiany terminu przeprowadzenia 
testów merytorycznych odpowiednia informacja 
zostanie umieszczona w BIP oraz na stronie inter-
netowej ZGM. 
Administratorem danych osobowych zawartych w zło-
żonej przez Państwa ofercie jest Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej.
Podanie danych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, 
imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszka-
nia (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia, jest obowiązkowe 
i wynika z Kodeksu Pracy. Podanie pozostałych danych 
jest dobrowolne.
Informujemy, że osobie biorącej udział w naborze 
przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. 
Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia 
postepowania rekrutacyjnego i nie będą udostęp-
niane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 
podstawie przepisów prawa. 
Dane osoby zatrudnionej będą podlegały przetwa-
rzaniu i przechowywaniu na podstawie przepisów 
prawa pracy. 
Osobie biorącej udział w naborze przysługuje prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. 
Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest 
Magdalena Glet, e-mail: iod@zgm.gliwice.eu,  
tel. 32/338-39-65.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902 
z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicz-
nej podlegają dane osobowe kandydata zatrudnione-
go w wyniku przeprowadzonego naboru. 
ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym da-
tę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, o którym mowa wyżej, jest mniejszy niż 6%, 
kandydat chcący skorzystać z uprawnienia pierw-
szeństwa w zatrudnieniu składa, wraz z wymaganymi 
dokumentami, kopię dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121  
z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) zostały podane do pu-
blicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

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

OGłOSZeNIA
niERuCHomoŚCiofERty PRaCy

miESZkaLnE

uŻytkoWE

LokaLE na SPRZEDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• UL. NADRZeCZNA, garaż nr 1, par-
ter, pow. 15,73 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r.,  
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 23 października 2018 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: 19 października 2018 r.

• UL. NADRZeCZNA, garaż nr 4, par-
ter, pow. 15,73 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r.,  
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 4200,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 23 października 2018 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: 19 października 2018 r.

• UL. KUNICKIeGO, garaż nr 4, parter, 
pow. 23,80 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r.,  
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 100,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 23 października 2018 r. od 
godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 r.

• Ul. ASNyKA 13, lokal nr III, parter, 
piwnica, pow. 82,99 m2, parter:  
2 pomieszczenia, pomieszczenie sa-
nitarne, WC; piwnica: 2 pomieszcze-
nia, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 25 października 2018 r.,  
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 252 700,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
Termin oględzin: 23 października 2018 r. od 
godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 r.

• PL. PIłSUDSKIeGO 5, lokal nr 8,  
IV piętro, pow. 22,58 m2, 1 pomiesz-
czenie, korytarz, WC, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r.,  
godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 900,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 11 października 2018 r. od 
godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 23 października 
2018 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 r.

• UL. ZABRSKA 7, lokal nr I, parter 
i I piętro, pow. 140,60 m2, 6 po-
mieszczeń, toaleta, korytarz poło-
żone na parterze i 2 pomieszczenia 
położone na I piętrze, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r.,  
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 433 600,00 zł
Wadium: 21 700,00 zł
Terminy oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 
9.00 do 9.15 oraz 24 października 2018 r. od 
godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. 
od godz. 8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. PIASTOWSKA 28, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 35,39 m2 + piwnica: 
6,64 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpo-
kój, łazienka z WC, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r.,  
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 000,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 23 października 2018 r. od 
godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 r.

• UL. BRZOZOWA 67, lokal nr 8,  
II piętro, pow. 29,16 m2, 1 pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r.,  
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 200,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 12 października 2018 r. od 
godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 23 października 
2018 r. od godz. 12.00 do 12.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 
14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 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.

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

że w budynku Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gliwi-
cach przy placu Inwalidów Wo-
jennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wy-
kazy zawierające nieruchomości: 

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

w wykazach.

przeznaczone  
do wydzierżawienia:
•	 nr 593, 600  

do 22 października 2018 r.,
•	 nr 595, 597–599  

do 23 października 2018 r.;

przeznaczone do użyczenia:
•	 nr 584  

do 17 października 2018 r.;

przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 585  

do 17 października 2018 r.

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 212/2018 do 22 października 2018 r.,
•	 od nr. 214/2018 do nr. 217/2018  

do 19 października 2018 r.,
•	 od nr. 218/2018 do nr. 227/2018  

do 22 października 2018 r.;

przeznaczone do zbycia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 228/2018 i nr 229/2018  

do 22 października 2018 r.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmujE,

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmujE,

● pracownik produkcji 
wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań, zakres 
obowiązków: montowanie, szlifowanie, odbieranie pla-
stikowych elementów z linii produkcyjnej, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik fizyczny 
wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków: prace 
fizyczne związane z obsługą rurociągów, prace montażowe 
i ogólnobudowlane, umiejętność czytania rysunku technicz-
nego, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● brygadzista 
wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków: kon-
trola przebiegu procesu produkcyjnego, organizacja, nad-
zór oraz planowanie zadań podległego zespołu, aktywny 
wpływ na poprawę wydajności, jakości i bezpieczeństwa 
pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, zorientowanie 
na jakość, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, 
obsługa zgrzewarki, zdolności liderskie, trzy zmiany, miej-
sce pracy: Gliwice;

● operator wózka widłowego 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe lub 
możliwość przyuczenia po kursie, uprawnienia na wózek 
widłowy z butlą gazową, sortowanie odpadów, rozładunek 

i załadunek wózkiem widłowym, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice; 

● specjalista ds. badań 
wykształcenie wyższe techniczne o specjalności: elektro-
technika, górnictwo, doświadczenie: brak wymagań, ko-
munikatywna znajomość języka angielskiego, podstawowa 
znajomość zagadnień metrologicznych oraz zagadnień z dzie-
dziny hydrauliki siłowej, obsługa programu CAD, prowadzenie 
badań i pomiarów maszyn i urządzeń, prowadzenie prac 
przygotowawczych do realizacji powierzonych zadań, udział 
w tworzeniu stanowisk badawczych, współudział w realizacji 
prac badawczo-rozwojowych, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

● monter urządzeń elektronicznych 
wykształcenie o profilu elektronicznym, mile widziane 
doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność 
pracy z dokumentacją techniczną, tj. schematy ideowe, 
instrukcje montażowe, umiejętność posługiwania się 
przyrządami kontrolno-pomiarowymi – multimetry, 
oscyloskopy, zakres obowiązków: montaż mechanicz-
ny i elektroniczny, uruchamianie i testowanie urządzeń 
elektronicznych, programowanie urządzeń, serwis, 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
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 4 października 2018 r.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:iod%40zgm.gliwice.eu?subject=
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
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OGłOSZeNIA
niERuCHomoŚCi

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, 

wyposażone w Internet  
szerokopasmowy,

• dostępne miejsca parkingowe  
bezpośrednio przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,  
ochraniany przez profesjonalną firmę 
oraz monitorowany telewizją  
przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują 
się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,

• terminal kontenerowy  
PCC Intermodal,

• magazyny Śląskiego Centrum  
Logistyki S.A.,

• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., 

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
tel. 32/301-84-84  

lub e-mail: marketing@scl.com.pl

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanej oznaczo-
nej jako:
• dz. nr 27/3, obręb Trynek, położonej 

w Gliwicach przy ul. Kochanowskiego, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice,  
o pow. gruntu 0,0662 ha, księga wie-
czysta nr GL1G/00120282/4.

Termin przetargu: 22 października 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
196 100,00 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 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 19 610,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 października 2018 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości położonej przy ul. Polnej, 
oznaczonej jako: 
• dz. nr 1069, obręb Szobiszowice,  

o pow. 0,2500 ha, KW nr GL1G/ 
00034722/1, użytek Bp – zurbanizowa-
ne tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy. 

Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
584 000,00 zł brutto 
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 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 58 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

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

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

niERuCHomoŚCi na SPRZEDaŻ

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.

DZIAłKI POD BUDOWNICTWO  
MIeSZKANIOWe

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. 32/338-64-12, 32/338-64-10 oraz 32/338-64-11.

Położone przy ul. Poziomkowej  
w Gliwicach, obręb Czechowice Północ

	dz. nr 77/34 o pow. 1196 m2, 
KW GL1G/00092888/6 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
245 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 24 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

	dz. nr 77/35 o pow. 1218 m2, 
KW GL1G/00092890/3 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
263 200,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 26 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

	dz. nr 77/36 o pow. 1205 m2, 
KW GL1G/00092892/7
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
260 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 26 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/37 o pow. 1190 m2, 
KW GL1G/00092893/4
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
257 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/38 o pow. 1175 m2, 
KW GL1G/00092894/1
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
254 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/39 o pow. 1170 m2, 
KW GL1G/00092895/8
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 13 listopada 2018 r., godz. 10.00

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
253 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2, 
KW GL1G/00092908/3
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 13 listopada 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
252 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/41 o pow. 1166 m2, 
KW GL1G/00092897/2
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 13 listopada 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
252 600,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/44 o pow. 1180 m2, 
KW GL1G/00092901/4
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 13 listopada 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
255 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2, 
KW GL1G/00092903/8
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 13 listopada 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
256 200,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2018 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2, 
KW GL1G/00092904/5 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 13 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
258 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2018 r.

OPIS NIeRUCHOMOŚCI
Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i nieogrodzone (z wyjątkiem granic przyle-
gających do nich nieruchomości, jeśli tamte zostały ogrodzone), porośnięte dziko rosnącą roślinnością i samosiejkami 
brzóz. Działki są uzbrojone w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (przyłącze na działce lub tuż przy jej granicy). 
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii elektrycznej oraz gazowe.
Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ,  
KW nr GL1G/00092858/7, która stanowi ulicę dojazdową 
(ul. Poziomkowa).

PRZeZNACZeNIe NIeRUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr LXIII/906/2014 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 8 maja 2014 r.) teren oznaczony jest symbolem 13MN – co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.
Ponadto teren obejmujący działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. Ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem lokalu 
użytkowego przy ul. Witkiewicza 17, o pow. 98,18 m2

Termin przetargu: 26 października 2018 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1800,00 zł

2. Ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem lokalu 
użytkowego przy ul. Jasnej 5/IV, o pow. 58,10 m2

Termin przetargu: 26 października 2018 r., godz. 11.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.tbs2.pl

mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
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CO? GDZIE? KIEDY?
CZWARTeK 11 PAŹDZIeRNIKA

 ■ godz. 16.00: „Życie Pi” – seans z audiodeskrypcją, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00–18.00: warsztaty sitodruku w ramach festi-
walu Haczyk, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, 
ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00–18.00: „Tajemnice zaginionej powieści” – 
gra VR w ramach festiwalu Haczyk, Scena Forum (Cen-
trum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: warsztaty gimnastyki słowiańskiej dla 
kobiet w ramach Jesieni Inicjatyw, Stacja Artystyczna  
Rynek (Rynk 4–5)

 ■ godz. 18.00–19.00: spotkanie autorskie z Ryszardem 
Ćwirlejem w ramach festiwalu Haczyk, Scena Forum 
(Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 20.15: „Najlepsze polskie 30, zestaw III” – projek-
cje filmów krótkometrażowych w ramach DKF-u Trans, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIĄTeK 12 PAŹDZIeRNIKA
 ■ godz 16.00–17.00: „Tajemnica Biblioforum” – gra de-

tektywistyczna w ramach festiwalu Haczyk, Biblioforum 
(Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 16.30–17.30: warsztaty kreatywnego pisania z dr. 
Wojciechem Dutką, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ godz. 17.00: warsztaty wikliniarstwa gazetowego w ra-
mach Jesieni Inicjatyw, Stacja Artystyczna Rynek (Ryn-
kek 4–5)

 ■ godz. 17.00–18.00: „Tajemnice zaginionej powieści” – 
gra VR w ramach festiwalu Haczyk, Scena Forum (Cen-
trum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00–19.00: „Śląskie tropy” – panel dyskusyjny 
w ramach festiwalu Haczyk, Scena Forum (Centrum 
Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 19.30: „Joganidra – głęboka relaksacja” – warsz-
taty w ramach Jesieni Inicjatyw, studio jogi Anahata  
(pl. Inwalidów Wojennych 16–18/5)

SOBOTA 13 PAŹDZIeRNIKA
 ■ godz. 10.00–13.00: „Pojedynek detektywów, czyli spo-

tkanie przy planszy” – turniej gier planszowych, Bibliote-
ka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Kiedy Śląsk był na równiku…” – 
warsztaty z cyklu „Z silezaurem i mamutem przez pra-
dzieje Śląska”, Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 16.00: „Malutka Czarownica” – premiera spektaklu 
dla dzieci, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 16.00: „Wojna obronna Polski 1939 r. – fakty 
i mity” – wykład Michała Miwy Młota z cyklu „Laur dla 
Niepodległej”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 19.00: Sensation Poland – impreza muzyczna, 
Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

NIeDZIeLA 14 PAŹDZIeRNIKA
 ■ godz. 11.00: Dziecięcy Salonik Filmowy z Wielkim Złym 

Lisem w ramach Europejskiego Dnia Kina Artystycznego, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Ikona Matki Bożej – Matka Boska 
Częstochowska i Matka Boska Ostrobramska” – warsz-
taty z cyklu „Ikona – okno pełne blasku”, Willa Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 14.15: „Młodość Astrid” – projekcja w ramach 
Europejskiego Dnia Kina Artystycznego, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 15.00–20.00: Światowy Dzień Turystyki w Gliwi-
cach, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

 ■ godz. 16.00: „Kwiaty polskie” – koncert Magdaleny 
Okońskiej i Marty Pagacz-Janik z cyklu „Podwieczorki 
muzyczne w Willi Caro”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a)

 ■ godz. 16.30: „Twój Vincent” – projekcja w ramach Euro-
pejskiego Dnia Kina Artystycznego, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 18.15: „Canaletto i sztuka Wenecji” – projekcja 
z cyklu „Sztuka na ekranie”, kino Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

 ■ godz. 18.15: „W cieniu drzewa” – projekcja w ramach 
Europejskiego Dnia Kina Artystycznego, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Czyściciele Internetu” – projekcja 
w ramach Europejskiego Dnia Kina Artystycznego, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

ŚRODA 17 PAŹDZIeRNIKA
 ■ godz. 18.00–19.00: „Kobiety w życiu Józefa Piłsudskie-

go” – wykład Ewy Wojtoń, Biblioteka Centralna (ul. Ko-
ściuszki 17)

kultura.gliwice.eu

KULTURA

Jan Garbarek i Kurt elling będą gwiazdami 9. Festiwalu PalmJazz, który rozpocznie się 
w Gliwicach już 20 października. Poza koncertami wirtuozerskich gwiazd jazzu czekają 
nas też spotkania z niesamowitymi artystami z kręgu muzyki etnicznej. Miasto Gliwice 
i Fundacja Integracji Kultury zapraszają!

Festiwal PalmJazz zainauguruje 
jeden z najlepszych głosów na 
światowej scenie jazzowej – 20 
października w Teatrze Miejskim 
w Gliwicach wystąpi Kurt elling, 
dysponujący czterooktawowym 
barytonem. Ale Elling to nie jedyny 
mocny głos w tegorocznym składzie 
– warto również posłuchać koreań-
skiej artystki youn Sun Nah, która 
30 października wystąpi w Centrum 
Kultury Jazovia (Rynek 10).

W gronie interesujących wokali-
stów są też Brazylijka Kel do Nasci-
mento, która w swoich utworach 
twórczo łączy jazz z elektroniką, 
oraz uwielbiany w Gliwicach Sta-
nisław Soyka. A dla tych, którzy 
lubią zespoły wokalne, wystąpi 

kapitalny kwintet z Zimbabwe – 
Afro American Gospel.

Absolutnym gwoździem PalmJazzo-
wego programu będzie niewątpliwie 
koncert Jan Garbarek Group z per-
kusistą Trilokiem Gurtu. Norweski 
bóg jazzowego saksofonu to świa-
towa czołówka, którego charakte-
rystyczne brzmienie i technika gry 
wywarły i wciąż wywierają wpływ 
na instrumentalistów na całym 
świecie. W gliwickim teatrze koncert 
Jana Garbarka zaplanowano na 27 
listopada.

W programie festiwalu jest też 
koncert świetnego perkusisty Bil-
ly’ego Cobhama z zespołem oraz 
występy obiecujących skrzypków 

jazzowych – Adama Bałdycha 
i Mateusza Smoczyńskiego. Ar-
tystów z kręgu muzyki etnicznej 
będą reprezentować między in-
nymi Vołosi, objawienie polskiej 
sceny folkowej.

W sumie na 9. Festiwal PalmJazz 
złoży się 17 różnorodnych koncer-
tów. Za dobór artystów odpowiada 
Krzysztof Kobyliński, kompozytor 
i pianista jazzowy. Impreza odbę-
dzie się między 20 października a 29 
listopada. Informacje o poszczegól-
nych koncertach są dostępne na 
stronie kultura.gliwice.eu. Bilety 
są już w sprzedaży. Można je nabyć 
w portalu internetowym Ticket-
master i kasach Teatru Miejskiego 
w Gliwicach. (mm)

13 października Teatr Miejski w Gliwicach premierowo wystawi spektakl „Malutka Czarow-
nica” w reżyserii Daniela Arbaczewskiego. Przedstawienie na podstawie powieści Otfrieda 
Preusslera będzie utrzymane w konwencji teatru plastycznego i lalkowego. 

Tytułowa „Malutka Czarownica” 
ma dopiero 127 lat, co czyni ją 
podlotkiem w gronie szacownych, 
starych wiedźm. Nie może brać 
udziału w ich spotkaniach i nara-
dach, psoci więc co nie miara. Nie-
stety za karę zostaje pozbawiona 
swojej czarodziejskiej miotły. Czy 
Mała Czarownica znajdzie sposób, 
na utarcie nosa starym wiedźmom? 
O tym młodzi widzowie przekona-
ją się już 13 października o godz. 
16.00, podczas osiemnastej premie-

ry w repertuarze TM-u w Gliwicach  
(ul. Nowy Świat 55–57).

Spektakl reżyserowany przez Daniela 
Arbaczewskiego zachwyca wspania-
łą scenografią, lalkami i kostiumami 
stworzonymi przez Evę Farkašovą.  
– Zaskakujące przestrzenie teatralne 
dadzą duże pole do popisu aktorom, 
jak również nieokiełznanej wy-
obraźni dziecięcej. Energii i magii 
naszej historii dodadzą piosenki 
i kompozycje muzyczne autorstwa 
Marcina Partyki – mówi Agnieszka 
Skowronek z gliwickiego teatru. 
 (mm)

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza do udziału 
w konkursie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Prace plastyczne nawiązujące do tej rocznicy 
można przesyłać do 5 listopada.
W konkursie „Moja Biała-Czer-
wona” mogą wziąć udział osoby 
pełnoletnie. Prace konkursowe 
swoją tematyką albo interpretacją 
powinny nawiązywać do tematyki 
szeroko rozumianej niepodległo-
ści. Dzieła mogą być wykonane w 
dowolnej technice, w formacie A3. 

Mogą to być: fotografie, rysunki, 
obrazy, wyklejanki, grafiki. Dla 
autorów trzech najciekawszych 
prac organizatorzy przygotowali 
nagrody, a wszystkie zgłoszone 
dzieła zostaną zaprezentowane 
na wystawie, której otwarcie za-
planowano na 9 listopada.

Prace wraz z wypełnionym for-
mularzem konkursowym należy 
dostarczyć do Biblioteki Centralnej  
(ul. Kościuszki 17) do 5 listopada do 
godz. 20.00. Regulamin oraz wszyst-
kie niezbędne informacje na temat 
konkursu są dostępne na stronie 
biblioteka.gliwice.pl. (mm)

Dzieci będą oczarowane

Uwaga, konkurs!
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Oryginalność 
i świetne brzmienie
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