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Czempionki zawalczą o medal

Mistrz Polski jest tylko jeden!

Gliwickie curlerki z AZS Gliwice Team Pluta górą! W miniony weekend w Łodzi 
wygrały wraz z sopociankami turniej kwalifikacyjny na curlingowe Mistrzostwa 
Europy 2019. Dziewczyny doprowadziła do zwycięstwa trenerka Ann Swisshelm. 
(fot. Fb AZS Gliwice Team Pluta)

W meczu 11. kolejki PKO Ekstraklasy piłkarze Piasta Gliwice pokonali Legię Warszawa na własnym stadionie z wynikiem 2:0. Determinacja gospodarzy dwukrotnie została wy-
nagrodzona. Najpierw do siatki Legii trafił Piotr Parzyszek, który efektownie uderzył z pierwszej piłki. Równie urokliwą bramkę po nieco ponad dziesięciu minutach zdobył Jorge 
Félix, który precyzyjnym lobem z bliskiej odległości nie dał Radosławowi Majeckiemu szans na obronę. Emocjonujące sportowe widowisko zgromadziło ponad 7 tys. kibiców. 
(fot. piast-gliwice.eu)

Za nami Targi Senioralne Silver Silesia

Trzymamy kciuki za Marcelinę

Wydarzeniu współorganizowanemu przez Miasto Gliwice towarzyszyła I Wojewódzka Konferencja Senioralna i szereg otwartych imprez towarzyszących. W konferencji 
wzięło udział ponad 300 uczestników. Naukowcy, przedstawiciele władz Polski, politycy z regionu oraz profesjonaliści odpowiedzialni za politykę senioralną w środowi-
skach lokalnych omawiali w Arenie Gliwice zagadnienia dotyczące osób w wieku senioralnym. Przeprowadzono dwa panele tematyczne: Senior Aktywny oraz Senior 
wymagający wsparcia, przedstawiające różne oblicza starości, wyzwania i problemy z tym związane. Dojrzali gliwiczanie mogli natomiast wziąć udział m.in. w otwartych 
warsztatach, skorzystać bezpłatnie z porad i zabiegów kosmetycznych i fizjoterapeutycznych, wysłuchać występów zespołów artystycznych. (fot. UM Gliwice)

15-letnia Marcelina Lorentowicz będzie reprezentować nasz kraj podczas Mi-
strzostw Świata w aerobiku sportowym, które odbędą się w Leiden w Holandii. 
Zawodniczka gliwickiej Akademii Talentów już odniosła duże sukcesy – zdobyła 
wicemistrzostwo Śląska, Małopolski i Polski. Teraz Marcelina będzie konkurować 
z zawodniczkami z całego świata. Zawody odbędą się między 10 a12 października. 
Trzymamy kciuki! (fot. materiały prasowe Akademia Talentów)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Dla tych gliwiczan, którzy z po-
wodu kryterium dochodowego 
nie mogą skorzystać z oferty 
mieszkań budowanych przez 
TBS-y, miasto przygotowuje 
bardzo korzystną ofertę wynaj-
mu w sumie ok. 440 nowych 
mieszkań komunalnych. Waru-
nek – spełnianie kryterium do-
chodowego (więcej informacji 
w ramce obok), brak własnego 
lokum oraz odprowadzanie 
podatku dochodowego w Gli-
wicach.

Mieszkania tego typu budowa-
ne są w różnych częściach mia-
sta, w standardzie „pod klucz”. 
Oznacza to lokale w pełni wy-
kończone i pomalowane, do 
których najemca może wprowa-
dzić się właściwie natychmiast. 
Stawka miesięcznego czynszu 
wynosi 12,10 zł za metr kwa-
dratowy. Oprócz tego, na starcie 
pobierana jest od najemcy ka-
ucja w wysokości trzykrotnego 
miesięcznego czynszu.

Jagiellonki 
gotowa

Do pierwszych mieszkań 
wynajmowanych na nowych 
zasadach wprowadzają się już 
lokatorzy. 7 października adam 
Neumann, zastępca prezydenta 
Gliwic odpowiedzialny m.in. za 
politykę mieszkaniową, wrę-
czył klucze pierwszym miesz-
kańcom nowego komunalnego 
budynku w Łabędach.

 – To pierwsze oddane do 
użytku mieszkania z zapowia-
danej w programie wyborczym 
Zygmunta Frankiewicza puli 
ponad 400 nowych lokali ko-
munalnych. Te zapowiedzi są 
konsekwentnie realizowane, 
kolejne budynki powstają już 
np. przy ul. Kujawskiej. Warto 
podkreślić, że oddajemy gliwi-
czanom do użytku mieszkania 
komfortowe, z nowoczesnymi 
i ekologicznymi systemami 
grzewczymi – mówił Adam 
Neumann.

Miasto wybudowało przy ul. 
Anny Jagiellonki 33 mieszkania 
w wysokim standardzie i go-
towe do zamieszkania. Wypo-
sażone są w instalacje i tzw. 
biały montaż, są wykończone 
i pomalowane. Każde posiada 
balkon lub – na parterze – 
ogródek. Do użytku mieszkań-
ców przygotowano parking na 
47 miejsc.

Koszt inwestycji to prawie  
6,5 mln zł, została sfinanso-
wana z miejskiego budżetu 
oraz dofinansowania z Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
w wysokości prawie 2 mln zł. 
Inwestorem zastępczym bu-
dowy przy ul. Anny Jagiellonki 
3a jest Zarząd Budynków Miej-
skich II TBS Sp. z o.o. 

W wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego 
wykonawcą budowy zostało 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
DOMBUD S.A. z siedzibą przy 
ul. Drzymały 15 w Katowicach. 
Usługi projektowe świadczył 
dr inż. architekt Lech Wojtas.

kujawska  
się buduje, 
w planach 
Opolska 
i dworska

Kolejne mieszkania komunal-
ne budowane są przy ul. Ku-
jawskiej. Widać już pierwsze 
dwa budynki z pięciu przewi-
dzianych w kwartale ulic Ku-
jawskiej, Samotnej, św. Jacka 
i Górnej. W każdym znajdą się 
24 mieszkania o powierzchni 
od 37 do 48 m2. Każdy lokal, 
od pierwszej do czwartej kon-
dygnacji, będzie miał balkon, 
a mieszkania na parterze – 
balkon/taras. Lokatorzy będą 

mieli dostęp do wielopoziomo-
wego parkingu oraz parkingu 
podziemnego, komórek loka-
torskich oraz wózkowni i ro-
werowni, a także zagospoda-
rowanego terenu wokół, m.in. 
placu zabaw. Obiekty zostaną 
przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 48 
gliwickich rodzin powinno za-
mieszkać w nich w II kwartale 
2020 roku.

W planach jest także budowa 
mieszkań przy ul. Opolskiej 
oraz nowego, dużego osiedla 
w rejonie ulic Dworskiej i Zbo-
żowej.  
 (kik/ap)

inWeStYcJe

Nowi lokatorzy już na Jagiellonki
Miasto od lat z powodzeniem realizuje własny, gliwicki program mieszkaniowy. Dzięki temu przybywa mieszkań zarówno dla rodzin 
o niższych dochodach, jak i dla osób średnio sytuowanych. Komunalne kompleksy mieszkaniowe powstały m.in. przy ulicach Jana 
Pawła ii, Żeromskiego, Jasnej, Targowej, Kochanowskiego, Staromiejskiej. Klucze odebrali już także lokatorzy nowego, komforto-
wego budynku przy ul. a. Jagiellonki w Łabędach. w perspektywie nadchodzących lat nowe mieszkania gminne powstaną m.in. 
w kwartale ulic Kujawskiej, Samotnej, św. Jacka i Górnej w ligocie zabrskiej, przy ul. opolskiej oraz przy ul. Dworskiej i zbożowej.

– Gdy dotar-
ła do mnie 
informacja 
o przyznaniu 
nam tego 
m i e s z ka -
nia, byłem 
w Pozna-

niu i nie umiałem opanować 
emocji i radości. Chyba cała 
Wielkopolska wie, że rodzina 
Podeszwa będzie mieszka-
ła na swoim, tutaj, na Anny 
Jagiellonki. Możemy się już 
właściwie wprowadzać, więk-
szość drobnych sprzętów już 
jest w samochodzie, kuchnia 
też już czeka w pudełkach, ale 
najważniejsze są te cztery kąty. 

Jak nowe 
mieszkania 

oceniają 
lokatorzy?

grzegorz Podeszwa

– Gdy prze-
czytaliśmy 
informacje 
o tym pro-
gramie, nie 
posiadali-
śmy własne-
go mieszka-

nia. Stwierdziliśmy więc, że 
spróbujemy. I się udało. Już 
wszystko mamy praktycznie 
zaplanowane, trzeba tylko do-
grać terminy dostaw i można 
się wprowadzać.

robert Piskorz

nowy budynek przy ul. anny Jagiellonki
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Dochód na osobę, 
uprawniający do 
ubiegania się o na-
jem mieszkań komu-
nalnych oddawanych 
do użytkowania po 
30 czerwca br.
 dla gospodarstwa jedno-

osobowego – od 250% do 
350% najniższej emerytu-
ry, czyli od 2 750,01 zł do 
3 850 zł

 dla gospodarstwa dwu-
osobowego – od 175% do 
300% najniższej emerytu-
ry, czyli od 1 925,01 zł do 
3 300 zł

 dla gospodarstwa trzy-
osobowego – od 150% 
do 250% najniższej eme-
rytury, czyli od 1 650,01 zł 
do 2 750 zł

 dla gospodarstwa cztero-
osobowego i większego 
– od 125% do 200% naj-
niższej emerytury, czyli od 
1 375,01 zł do 2 200 zł

Oglądaj na
Gliwice.eu
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Gliwice na szczycie kolejnego zestawienia Pisma Samorządu Terytorialnego „wspólnota”. 
Nasze miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu wykorzystania środków unijnych na 
projekty transportowe.

Na transport w latach 2014–2018 
Gliwice uzyskały dotacje unijne 
w wysokości 2764,23 zł w przeli-
czeniu na mieszkańca. Taki wynik 
zapewnił nam pierwsze miejsce 
w najnowszym rankingu „Wspól-
noty”, w kategorii miast na prawach 
powiatu. 

Przypominamy, że zaledwie ty-
dzień temu Gliwice znalazły się na  
2. miejscu rankingu Liderzy Inwe-
stycji 2016–2018. Miasto uznano 
za świetnie skomunikowane, no-
woczesne i dynamiczne, z prężną 
gospodarką, przyjazną polityką 
samorządu wobec inwestorów 
i dobrą kondycją ekonomiczną.

Nagrody dla Gliwic odebrał 
podczas XVII Samorządowego 

Forum Kapitału i Finansów Adam 
Neumann, zastępca prezydenta 
miasta.

– Nie dziwi wysoka pozycja Gli-
wic w tym rankingu, ponieważ 
zarówno miasto, jak i miejskie 
spółki prowadzą wiele dużych 
inwestycji. Głównie drogowych, 
ale nie można tu pominąć Areny 
Gliwice czy modernizowanego 
właśnie lotniska, które będzie 
uzupełnieniem międzynarodo-
wego portu lotniczego w Ka-
towicach Pyrzowicach – mówi 
Adam Neumann, zastępca 
prezydenta Gliwic.

Najnowsze zestawienie „Wspól-
noty” obejmuje wartość dota-
cji na projekty transportowe 

w latach 2014–2018. Wydatki 
samorządów ze środków unij-
nych w tym okresie (podstawą 
są sprawozdania budżetów sa-
morządów) przeliczone są przez 
liczbę mieszkańców.

W kategorii miast wojewódzkich 
zwyciężył Olsztyn, a wśród wo-
jewództw – podlaskie. Wśród 
mniejszych jednostek wyróż-
niono Biłgoraj i Dziwnów, wśród 
gmin wiejskich Rossosz, a powia-
tów – przasnyski. 

Pełne wyniki rankingu wyko-
rzystania środków europejskich 
na inwestycje transportowe 
2014–2018 można znaleźć na 
stronie www.wspolnota.org.pl, 
w zakładce Rankingi. (mf)

Gliwice zostały nagrodzone Nowym impulsem 2019 za 
projekt miejskiego oświetlenia. Nasze miasto wpisało 
się w proces transformacji energetycznej w Polsce. 

1 października podczas uroczy-
stej gali XVI Kongresu Nowego 
Przemysłu w Warszawie nagro-
dę odebrał Mariusz Śpiewok, 
zastępca prezydenta Gliwic. 
Gliwickie oświetlenie zmienia 
się już od 2012 roku. Celem 
tych działań jest między inny-
mi obniżenie zużycia energii 
i zmniejszenie emisji dwutlen-
ku węgla do powietrza.

Nowe oświetlenie pojawiło 
się wzdłuż ulicy Zwycięstwa 
oraz osi Politechniki Śląskiej, 
biegnącej ulicami Strzody 
i Wyszyńskiego na plac Piłsud-
skiego. Projekt jest prowadzony 
także na drogach wjazdowych 
i wyjazdowch z Gliwic – pra-

ce zakończyły się już na ulicy 
Dworcowej i finiszują na ulicy 
Tarnogórskiej, w przyszłości zo-
staną wykonane także na ulicy 
Rybnickiej. Wymiana oświetle-
nia ulicznego obejmuje szafy 
i oprawy oświetleniowe ze 
słupami oraz kable zasilające.

Dodatkowo, na ponad czter-
dziestu ulicach naszego miasta 
oświetlenie sodowe zostało 
zastąpione przez lampy LED. 
Nowe oświetlenie działa już 
między innymi na ulicach Lot-
ników, Kłodnickiej i Mikołow-
skiej. Niedawno stare lampy 
zostały także wymienione 
na ul. Kopalnianej i odcinku  
ul. Bojkowskiej.  (mm)
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Gliwice znów najlepsze!

remont filii gliwickiego Młodzieżowego Domu Kultury 
w Bojkowie dobiega końca. Na kulturalnej mapie miasta 
pojawił się kolejny nowoczesny obiekt. 

Prace przy ul. Parkowej 5 roz-
poczęły się już w 2015 roku i są 
na ostatniej prostej. Budynek 
MDK-u zyskał nowoczesną 
salę ze sceną i widownią. Już 
niebawem w kalendarzu domu 
kultury mieszkańcy znajdą wiele 
ciekawych koncertów, spektakli 
i innych wydarzeń.

Scena i widownia są na par-
terze budynku, na piętrze 
znajduje się sala konferencyj-
na. Obiekt po remoncie ma 
wzmocniony dach, odnowio-
ne pomieszczenia (na dwóch 
piętrach), nowe instalacje 
(elektryczne, gazowe, odgro-
mowe i wodno-kanalizacyjne) 
oraz centralne ogrzewanie. 
Inwestycja jest już na finiszu – 

wkrótce zostanie zamontowa-
ne nagłośnienie i oświetlenie 
sali widowiskowej.

Inwestycja została sfinansowa-
na z budżetu Miasta Gliwice 
i kosztowała około 4,5 mln zł.  
Otwarcie filii Młodzieżowego 
Domu Kultury w Bojkowie jest 
planowane na początek 2020 
roku.

„Emdek” kieruje ofertę do szkół, 
ale nie tylko – w swoje mury 
zaprasza także mieszkańców 
dzielnicy. Do działań włączą się 
także osoby niepełnospraw-
ne, seniorzy, a nawet wojsko. 
W obiekcie powstanie także 
izba pamięci poświęcona historii 
Bojkowa.  (mm)

Dom kultury w nowej odsłonie
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http://www.wspolnota.org.pl/
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Uroczysta gala odbyła się 4 października 
w TM-ie w Gliwicach. Wszyscy nagrodzeni 
zostali wyróżnieni za całokształt działalności. 
Była to XXVI edycja konkursu. 

W imieniu samorządu nagrody wręczył lu-
dziom kultury zastępca prezydenta Gliwic 
Adam Neumann. – Serdecznie gratuluję 
wszystkim wyróżnionym. Nagrody w dzie-
dzinie kultury są przyznawane w Gliwi-
cach co roku, od ponad dwudziestu lat. 
W naszej kulturze dzieje się tak dużo, że 

każdego roku nie brakuje twórców i ani-
matorów, których osiągnięcia chcemy 
uhonorować  – mówił Adam Neumann.

Na scenie wystąpiła świetna harfistka 
Christina Pluhar z zespołem L`Arpeggiata. 
To była muzyczna podróż nad Morze Śród-
ziemne – do Portugalii, Turcji i Hiszpanii. 
Koncert został zorganizowany w ramach 
XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Dawnej Improwizowanej All’Improvviso.  
 (mm)

kuLtura

Plastyczka Marta zajączyńska-Kowalska, rockowy zespół wiewiórka na Drzewie, kierowniczka impresariatu teatralnego Jolanta 
Szymura i dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach i Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk otrzymali nagrody Prezydenta Miasta 
Gliwice w dziedzinie kultury. To dzięki nim w Gliwicach jest w czym wybierać!

Ludzie kultury nagrodzeni

Kategoria „Twórczość artystyczna”

Kategoria „upowszechnianie kultury”

Marta zajączyńska-Kowalska
Artystka plastyczka. Ukończyła kilka kierunków studiów – architekturę na 
Politechnice Śląskiej, a potem malarstwo i rysunek oraz malarstwo i multime-
dia. Zajmuje się sztuką już od czterdziestu lat. Nie ma dziedziny, w której nie 
spróbowałaby swoich sił. Tworzy obrazy, rysunki, grafiki, fotografię, ceramikę, 
tkaniny, papier czerpany, a nawet poskramia wiklinę. Od lat prowadzi galerię 
SMS – Salon Młodej Sztuki przy ul. Kaczyniec w Gliwicach. Współorganizuje 
także festiwal artystyczny Kaczyniec Kulturalnie.

Jolanta Szymura
Od dwudziestu siedmiu lat kieruje impresariatem gliwickiego teatru. Ma głowę peł-
ną pomysłów. To ona przygotowywała jeden z najstarszych przeglądów teatralnych 
w Polsce – Gliwickie Spotkania Teatralne. Spektakle, koncerty, recitale – Jolanta 
Szymura potrafi zorganizować wszystko. Do swoich największych osiągnięć zawo-
dowych zalicza koncert Cesarii Evory, pieśniarki z Republiki Zielonego Przylądka. 
Obecnie odpowiada między innymi za przygotowanie dużych miejskich imprez, 
takich jak Noc Kupały czy Sylwester.

wiewiórka na Drzewie
Chłopaki z Wiewiórki na Drzewie mają superpozytywną energię! Gliwiczanie 
kojarzą ich z finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i imprezy charytatyw-
nej Hałas Miasta. Grają wybuchową mieszankę rocka, reggae i ska. Publiczność 
za nimi szaleje, przez jedenaście lat na scenie zagrali ponad trzysta koncertów. 
Zgarnęli też kilka nagród i nagrali dwie płyty studyjne. Prace nad następnym 
krążkiem są w toku.

Grzegorz Krawczyk
Dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach i Muzeum w Gliwicach. To on odpowiada za 
kompletne przeobrażenie gliwickiego teatru. Tworzy także bogaty program miejskiego 
muzeum. Jest wszechstronnym menedżerem kultury. Zanim przejął stery w TM-ie, 
kierował stroną administracyjną Gliwickiego Teatru Muzycznego. Wcześniej współ-
tworzył teatry w Bielsku-Białej, Supraślu i Warszawie. W Gliwicach postawił na teatr 
miejski z bardzo różnorodnym programem i mocnym zespołem aktorskim. Przy Nowym 
Świecie grane są dramaty, spektakle muzyczne i farsy. W tym roku przedstawienie 
„Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach” zdobyło kilka nagród w prestiżowym 
25. Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Grzegorz 
Krawczyk rozwija program spektakli dla dzieci. Napisał sztukę „Chłopiec z Gliwic”, 
nawiązującą do historii miasta. Powołał też prężnie działający Dział Edukacji Teatralnej. 
Najważniejsza jest dla niego publiczność. W Muzeum w Gliwicach był zaangażowany 
w uruchomienie Domu Pamięci Żydów Górnośląskich i Czytelni Sztuki. Czuwa także 
nad działalnością wydawniczą gliwickiego muzeum. 
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współpraca dla dobra gliwiczan

Miasto zawarło w ostatnich latach 10 porozumień z inwestorami ws. budowy 
lub rozbudowy dróg w celu skomunikowania inwestycji z drogami publicznymi. 
W pięciu kolejnych tego typu przypadkach trwają rozmowy zmierzające do 
zawarcia takich porozumień.

Jednym z pierwszych, spektakularnych przykładów udanej współpracy miasta z pry-
watnym inwestorem była rozbudowa układu drogowego w pobliżu dzisiejszego PH 
Arena. Inwestycja została zrealizowana na mocy porozumienia z firmą Carrefour Polska, 
która poniosła koszty w wysokości ok. 25 mln zł. Dzięki współpracy miasta z francuskim 
inwestorem gliwiczanie zyskali nie tylko drugie (po CH Forum) centrum handlowe i nowe 
miejsca pracy, ale również parking na 1000 miejsc w rejonie cmentarza Centralnego oraz 
węzeł komunikacyjny w obrębie DK-88, będący początkiem południowo-zachodniej 
obwodnicy drogowej miasta. To nie koniec – firma przekazała miastu również darowiznę 
na drogi w wysokości prawie 5,3 mln zł oraz 17,2 mln zł z tytułu zamiany gruntów.

Kolejnym inwestorem, który przy okazji budowy swoich obiektów w Gliwicach 
przeprowadził rozbudowę i przebudowę miejskiego układu drogowego, był AUCHAN. 
Firma wydała 61 mln zł na przebudowę skrzyżowania przy ulicy Rybnickiej. Na 
podstawie porozumienia z miastem nad ulicą Rybnicką wzniesiono obiekty mostowe, 
zbudowano też dojazdy do tego obiektu wraz z rondem, przebudowano skrzyżowanie 
w ciągu ul. Rybnickiej, dzięki temu można bezpiecznie przemieszczać się na trasie 
Knurów – Żernica oraz jeździć z tych miejscowości w kierunku Gliwic i Rybnika. Do 
tamtej pory było to jedno z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań w mieście.

umiejętność wykorzystania kapitału prywatnego do realizacji zadań publicznych jest jedną z cech dobrego zarządzania 
miastem. Dzięki temu można efektywniej wykorzystać publiczne pieniądze, przyspieszyć inwestycje, zaoferować miesz-
kańcom lepszą infrastrukturę i usługi oraz stworzyć warunki do szybszego rozwoju dla lokalnego biznesu. w Gliwicach 
tego typu działania prowadzone są z powodzeniem od lat. w ich wyniku mamy m.in. dogodne rozwiązania drogowe, 
więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz szerszą ofertę edukacyjną i sportową.

adam Neumann,  
zastępca prezydenta Gliwic:
– Choć zdaniem kolejnych rządów współpra-
ca sektora publicznego z prywatnym jest dla 
rozwoju naszego kraju bardzo pożądana, 
aktualne przepisy wcale jej nie ułatwiają. 
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym 
w Polsce jest pisana od wielu lat i nieustannie 
modyfikowana. Wymagane procedury są tak 
skomplikowane, a na obie strony umowy czyha 
tyle zagrożeń prawnych, że niejednokrotnie 
sprawne przeprowadzenie inwestycji staje się 
niemożliwe. Dlatego my w Gliwicach robimy to 
inaczej – na podstawie prawa cywilnego. Dzię-
ki porozumieniom z podmiotami prywatnymi 
wiele w mieście osiągnęliśmy.

węzeł drogowy 
przy PH arena

Prywatny kapitał został  
również zaangażowany  
w budowę fragmentu  

południowej obwodnicy  
Gliwic w obszarze ronda 

zesłańców Sybiru  
(nowej drogi o długości  

ok. 800 m wraz z dwoma 
nowymi rondami).

układ drogowy 
przy cH auchan
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DLA ZDROWIA

Dzięki owocnej współpracy miasta z partnerem prywatnym już 
niedługo mieszkańcy dzielnicy Obrońców Pokoju będą mieli kom-
fortową przychodnię, a ich dzieci więcej miejsca w przedszkolu. 
Nowy budynek przy ul. Paderewskiego, o powierzchni 400 m2, 
pomieści 13 nowoczesnych gabinetów i będzie dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszty inwestycji zostały 
podzielone. Miasto przekazało działkę w wieloletnią dzierżawę 
oraz pokryło koszty budowy do stanu surowego, montażu insta-
lacji i urządzeń technicznych bez tzw. białego montażu. Alma-
Med opracowała dokumentację projektową, po jej stronie jest 
również wykończenie budynku oraz zagospodarowanie terenu. 
Po przenosinach przychodni do nowego obiektu, dodatkowe 
pomieszczenia dla dzieci z dzielnicy zyska ZS-P nr 4.

DLA UCZNIÓW

Choć rząd przekazuje środki dla szkół publicznych i prywatnych w jedna-
kowej wysokości – w przeliczeniu na jednego ucznia – pieniądze te nie 
wystarczają nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli. Dlatego miasto, 
by zagwarantować dzieciom dobre warunki do nauki, pokrywa większą 
część kosztów prowadzenia placówek publicznych z własnych środków. 
Szkoły prywatne natomiast korzystają z preferencyjnych stawek dzierżawy 
nieruchomości oraz dopłat do prac remontowych. Dzięki tej współpracy 
Gliwice mają szerszą i lepszą ofertą oświatową, a szkoły prywatne mniejsze 
koszty, co przekłada się na niższe czesne i dostępność dla szerszego grona 
mieszkańców. 

DLA MALUSZKÓW

W Gliwicach 13 żłobków niepublicznych 
korzysta z miejskich dopłat. Dzięki temu 
w zasięgu sporej grupy rodziców jest ok. 
800 miejsc dla maluszków, ponieważ dzię-
ki wsparciu miasta opłaty w prywatnych 
placówkach są mniejsze nawet o 500 zł 
miesięcznie. Wzrasta popyt na taką for-
mę opieki, co wpływa na szybki rozwój 
sieci prywatnych żłobków w Gliwicach. 
Co więcej miasto, określając preferen-
cyjne warunki konkursu, wpływa na to, 
by takie placówki powstawały tam, gdzie 
są najbardziej potrzebne.

DLA REKREACJI

Ok. 44 mln łącznie kosztowało miasto wybudowanie czterech przyszkolnych hal sportowych: przy  
ul. Górnych Wałów, Kozielskiej, Chorzowskiej i Partyzantów. Zgodnie z założeniami, nie służą one 
jedynie uczniom, ale pełnią szerszą funkcję – centrów kultury i rekreacji. Dwie z nich (przy. Górnych 
Wałów i Chorzowskiej) udało się miastu z powodzeniem wydzierżawić prywatnemu przedsiębiorcy. 
Musi on udostępniać hale pobliskim szkołom i pokrywać koszty eksploatacji budynków i remontów, ale 
jednocześnie może czerpać zyski z wynajmu pomieszczeń na cele prowadzenia działalności rekreacyjnej 
lub targowej. W hali przy ul. Górnych Wałów funkcjonuje m.in. siłownia, a cyklicznie odbywają się np. 
giełdy minerałów.

Kolejnym przykładem udanej współpracy z kapitałem prywatnym jest pływalnia Neptun, prowadzona przez 
prywatnego przedsiębiorcę na podstawie koncesji. W tym wypadku również miasto oszczędza na kosztach 
eksploatacji obiektu, a mieszkańcy zyskali ofertę o wiele szerszą niż na pozostałych, miejskich pływalniach. 
W Neptunie znajdą strefę saun, bawialnię dla dzieci oraz ciekawą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych. 
 (ap)

Drużyna SP FiloMaTa 
w tym roku zdobyła 2. miej-

sce na światowym finale 
odysei umysłu w Stanach 
zjednoczonych. uczniowie 
gliwickiej szkoły stanęli na 
podium jako jedyny zespół 
z Polski w wybranej przez 

nich kategorii konkursowej.

nowy budynek 
przychodni

bawialnia dla dzieci
w pływalni Neptun

giełda minerałów w hali 
przy ul. Górnych wałów
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Gliwice pozyskały ponad milion złotych z budżetu unii europejskiej na realizację dwóch 
bardzo ważnych inwestycji – budowy jednej z największych w mieście elektrowni so-
larnych i montaż pomp ciepła w mieszkaniach komunalnych.

Miasto od lat prowadzi działania 
zmierzające do poprawy stanu 
powietrza w Gliwicach – wybu-
dowano DTŚ, wyprowadzono 
transport tranzytowy poza cen-
trum, wprowadzono inteligentny 
system sterowania, poprawiając 
płynność ruchu w mieście i redu-
kując emisję spalin. Trwa walka 
z tzw. niską emisją – w lokalach 
komunalnych stare paleniska 
zastępowane są nowoczesny-
mi i ekologicznymi systemami 
grzewczymi, a właściciele lokali 
mogą uzyskać od miasta dotacje 
na tego typu inwestycje. Ponie-
waż działania te są niezmiernie 

kosztowne, miasto stara się 
o pozyskanie środków unijnych 
na ich realizację.

W ostatnim konkursie dwa gli-
wickie wnioski uzyskały unijne 
dofinansowanie o łącznej wyso-
kości ponad 1 mln zł – budowa 
elektrowni fotowoltaicznych na 
budynkach Urzędu Miejskiego 
oraz montaż pomp ciepła w bu-
dynkach mieszkalnych przy ul. 
Sopockiej i Portowej.

Na dwóch budynkach Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. 
Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A, 

zostanie zamontowanych ponad 
260 paneli fotowoltaicznych. 
Pozyskana z nich energia pokryje 
znaczą część zapotrzebowania 
tych budynków na prąd, co ko-
rzystnie wpłynie na środowisko 
i miejski budżet. Szacowany koszt 
tej inwestycji to ok. 500 tys. zł, 350 
tys. zł udało się pozyskać z unijne-
go budżetu.

Ponad 680 tys. zł z Unii Euro-
pejskiej pozyskało miasto na 
montaż pomp ciepła w budyn-
kach przy Sopockiej 2, Portowej 
23–25 i Portowej 27–29. Pozo-
stała część kosztów tej inwe-

stycji, które szacowane są na  
1,3 mln zł, zostanie pokryta 
z miejskiego budżetu. W ramach 
prac konwencjonalne źródła 
ciepła zostaną wymienione na 
powietrzne pompy ciepła, zo-
staną też zbudowane instalacje 

fotowoltaiczne. Przypominamy, 
że na termomodernizację bu-
dynków komunalnych i wymianę 
starych systemów grzewczych 
na ekologiczne Miasto Gliwi-
ce przeznaczyło dotychczas  
ok. 150 mln zł.  (mf)

zDrowie / aKTualNości

Przed nami kolejny „Gliwicki Dzień dla zdrowia”. organizowana przez Miasto Gliwice prozdrowotna akcja 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. również i tym razem przygotowano 
szereg ciekawych spotkań, konsultacji ze specjalistami i bezpłatnych badań lekarskich. Dbajmy o zdrowie!

Najbliższy „Gliwicki Dzień dla 
Zdrowia” odbędzie się w sobotę 
19 października. Gliwiczanie będą 
mogli skorzystać z bezpłatnych 
badań, konsultacji u specjalistów 
i spotkań o tematyce medycznej. 
Tego typu spotkania są organizo-
wane w naszym mieście od 2011 r. 
W tym czasie udzielono tysiące 
porad, przeprowadzono tysiące 
badań i konsultacji. (mf)

wykaz placówek i badań, z któ-
rym będzie można skorzystać 
podczas „Gliwickiego Dnia dla 
zdrowia”.

1. Szpital wielospecjalistyczny 
Gliwice, ul. Kościuszki 1:
• konsultacje laryngologiczne 

dot. bezdechu sennego
• konsultacje ginekologiczne 

w zakresie ciąży, porodu i po-
łogu,

• badania laboratoryjne (morfo-
logia, glukoza)

• słuchanie tętna płodu, pomiar 
ciśnienia

• konsultacje okulistyczne oraz 
badanie dna oka, ostrości 
wzroku, ciśnienia w gałce 
ocznej

• badanie EKG 
• porady dietetyka
• pobieranie wymazów dla Fun-

dacji DKMS
Prelekcje
• nietrzymania moczu u kobiet.
• dla rodzin dzieci ze spektrum 

autyzmu – Fundacja ,,Możemy 
więcej”

• podstawy noszenia w chuście 
i nosidle

• pielęgnacja noworodka

• jak prawidłowo ćwiczyć mię-
snie dna miednicy

• konsultacje dot. karmienia 
piersią

• porady dot. poboru i przecho-
wywaniu krwi pępowinowej

zapisy: 32/231-90-49

2. Fundacja „unia Bracka”,  
Przychodnia Bracka Gliwice
• konsultacje kardiologiczne
• konsultacje w zakresie wad 

postawy dla dorosłych i dzie-
ci

• badania USG tarczycy dla do-
rosłych,

• badania słuchu dla dorosłych,
• badania spirometrii dla doro-

słych,
• przeglądy stomatologiczne 

dorosłych i dzieci;
• taping medyczny – plastro-

wanie miejsc bólowych dla 
dorosłych

• pomiary poziomu ciśnienia 
i glukozy we krwi dla dorosłych 
i dzieci

zapisy nie obowiązują

3. centrum Kształcenia zawodo-
wego i ustawicznego wojewódz-
twa śląskiego, ul. chudoby 10
• zabiegi z zakresu kosmetyki 

i masażu relaksacyjnego
• pomiary: ciśnienia tętniczego 

krwi, poziomu cukru we krwi
zapisy nie obowiązują

4. Pryzmat Sp. z o.o., ul. Tarno-
górska 70
• 9.00–14.00 – badanie SOCT 

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

• 14.30–16.00 – wstępna kwa-
lifikacja do zabiegu laserowej 
korekty wad wzroku dla osób, 
które ukończyły 21. rok życia, 
a nie skończyły 50 lat i mają 
stabilną, udokumentowaną 
wadę wzroku (nie była wyma-
gana zmiana okularów przez 
ostatni rok)

zapisy: 32/233-40-32
uwaGa! Pierwszeństwo w reje-
stracji mają pacjenci, którzy nie 
korzystali z tego badania w ra-
mach Gliwickiego Dnia dla Zdro-
wia w ostatnich dwóch latach

5. Pryzmat Salon optyczny 
i galeria Sztuki karina rzend-
kowska Gliwice cH Forum  
ul. lipowa 1, 10-18.00
• dobór korekcji okularowej
• badanie OCT – tomografia 

siatkówki
zapisy: 516-740-633

6. Stary Hangar, ul. Toruńska 1
• konsultacje w zakresie sposobu 

odżywiania i aktywności fizycznej

zapisy nie obowiązują

7. Galaktyka Słuchu Norbert 
Strama, ul. Tarnogórska 74
• ocena stanu uszu oraz słuchu
• otoskopia, badania audiome-

tryczne
zapisy: 606-623-388

8. śląska liga walki z rakiem 
cH Forum, ul. lipowa 1, godz. 
13-16.00
• akcja profilaktyki raka piersi –  

stoiska informacyjne, kon-
sultacje zdrowotne, występy 
artystyczne

zapisy nie obowiązują

9. laboratorium labmed, cH Fo-
rum, ul. lipowa 1, godz. 13-16.00
• konsultacje cytologiczne 

i alergologiczne
zapisy nie obowiązują

10. Grupa Marga Gliwice, ul. 
Hoblera 10
Konsultacje w zakresie:
• terapii ręki – dla dzieci

• logopedii dzieci i dorosłych
• terapia wad postawy dla dzieci
• rehabilitacji/terapii manual-

nej dla dorosłych
zapisy: 505-098 653

11. SoNoVa audiological care 
Polska oddział GeerS, ul. Dubois 2
• konsultacje z zakresu protetyki 

słuchu, wykrywania zaburzeń 
słuchu

• badania: otoskopia ucha, au-
diometryczne na przewodnic-
two powietrzne i kostne

zapisy: 32/230-84-29

12. roTula GrouP ortomedi-
cum-Gliwice, ul. Skowrończa 1
• konsultacja podologiczna 

pod kątem problemów z pa-
znokciami i skóry stóp.

• konsultacja fizjoterapeutycz-
na, wstępna diagnostyka wad 
stóp, zaburzeń biomechaniki 
stóp i narządu ruchu

zapisy: 721-255-385

13 DeNTiNal, ul. Dolnych wa-
łów 20 
• konsultacje stomatologiczne, 

przegląd i porada
zapisy: 32/231-39-95; 505-019- 
-324. uwaga! W gabinecie DEN-
TINAL dyżur będzie pełniony  
12 i 19 października.

14. centrum zdrowia psychiczne-
go i leczenia uzależnień Familia 
Gliwice, ul. Dębowa 5
konsultacje: 
• specjalisty psychoterapii uza-

leżnień 
• psychiatry i psychologa
zapisy nie obowiązują

Poświęć ten dzień swojemu zdrowiu 

Milion z ue na ekologię
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Na cmentarzu Hutniczym przy ul. robotniczej zapowiada się niezwykłe widowisko.  
15 października poznamy historię tej nekropolii, oglądając „Duchy Starej Huty”.

Widowisko przygotowują Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Dziedzictwa 
Kulturowego Gliwic „Gliwickie 
Metamorfozy” i Teatr Magazyn, 
działający przy Młodzieżowym 
Domu Kultury w Gliwicach. Rekon-
strukcja przeniesie nas w czasie 
do epoki, w której na cmentarzu 

Hutniczym chowano gliwiczan 
zasłużonych dla miasta. Przy  
ul. Robotniczej spoczął między 
innymi John Baildon, budowniczy 
wielkiego pieca opalanego kok-
sem, konstruktor maszyn August 
Holtzhausen czy rzeźbiarz Theo-
dor Kalide.

Widowisko rozpocznie się na 
cmentarzu Hutniczym o godz. 
18.00. Po spektaklu zaplanowano 
wernisaż wystawy „Anioły”, na któ-
rej zostaną zaprezentowane rzeźby 
wykonane podczas warsztatów. 
Na wydarzenie warto przyjść ze 
świecą. (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
czwarTeK 10 PaźDzierNiKa

 ■ godz. 18.00: „Magiczny świat płyt winylowych” 
– spotkanie z Bogusławem Ziębowiczem, Stacja 
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: Olek Klepacz – koncert, Klub Pracow-
ników Politechniki Śląskiej (ul. Banacha 3)

 ■ godz. 20.15: „Obywatel miłość”, reż. W. Skrobi-
szewski – projekcja w ramach DKF-u Trans, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PiąTeK 11 PaźDzierNiKa
 ■ od godz. 16.00: spotkania podróżnicze z Kamilą 

Kielar, Mateuszem Waligórą i Michałem Woro-
chem w ramach obchodów Światowego Dnia Tu-
rystyki „Świat dla odważnych”, Arena Gliwice (ul. 
Akademicka 50)

 ■ godz. 17.00: „Secesja czy Jugendstiel – jak odróż-
nić nurty secesji?” – wykład Ewy Pokorskiej-Ożóg 
z cyklu „Inny modernizm. Secesja”, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Rozszerzamy rzeczywistość” – 
warsztaty kodowania, Filia nr 7 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Gliwicach (ul. Junaków 4)

 ■ godz. 17.30: „Jak nakarmić dyktatora?” – spotka-
nie autorskie z Witoldem Szabłowskim w ramach 
festiwalu Haczyk – Gliwickie Spotkania Literackie, 
Momo (Rynek)

 ■ godz. 18.30: Małgorzata Walnik – koncert piani-
styczny, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: „Plotka”, reż. C. Iber – premiera 
spektaklu, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55–57)

SoBoTa 12 PaźDzierNiKa
 ■ godz. 11.30 i 13.30: Kurs Małego Przewodnika – 

spotkanie z cyklu „Mały muzealnik poznaje Gliwi-
ce”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 12.00: warsztaty filmowe w ramach festi-
walu Haczyk – Gliwickie Spotkania Literackie, Filia 
nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
(pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ godz. 18.00: „Podróże z Reporterem” – gra typu 
LARP w ramach festiwalu Haczyk – Gliwickie Spotka-
nia Literackie, ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

 ■ godz. 18.55: „Turandot”, reż. F. Zeffirelli – trans-
misja z cyklu „Met Opera”, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NieDziela 13 PaźDzierNiKa
 ■ godz. 16.00: „Ból i blask”, reż. P. Almodóvar – projek-

cja w ramach Europejskiego Dnia Kina Artystycznego, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.15: „Operacja człowiek w czerni”, reż.  
G. Bøe-Waal – Kinowy podwieczorek dla całej ro-
dziny, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

 ■ godz. 17.45: „Trafikant”, reż. N. Leytner – projekcja 
w ramach Europejskiego Dnia Kina Artystycznego, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Boże ciało”, reż. J. Komasa – pro-
jekcja w ramach Europejskiego Dnia Kina Arty-
stycznego, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy 
do historii jako barbarzyńcy”, reż. R. Jude – projek-
cja w ramach Europejskiego Dnia Kina Artystyczne-
go, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.15: „Joker”, reż. J. Phillips – projekcja 
w ramach Europejskiego Dnia Kina Artystycznego, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PoNieDziaŁeK 14 PaźDzierNiKa
 ■ godz. 17.00: „Czy można oswoić problem umiera-

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

wToreK 15 PaźDzierNiKa
 ■ godz. 17.00: Warsztaty Rzemiosł Dawnych – Tkac-

two, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” 
(ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: „Duchy Starej Huty” – widowisko 
plenerowe, cmentarz Hutniczy (ul. Robotnicza)

 ■ godz. 18.30: „Koci behawioryzm” – spotkanie 
z Małgorzatą Biegańską-Hendryk, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4–5)

kultura.gliwice.eu

„Plotka” niesie...

reportaż? w to mi graj!
w ramach festiwal Haczyk – Gliwickie Spotkania literackie 
odbywają się nie tylko ciekawe spotkania autorskie z uznanymi 
reporterami. 12 października każdy uczestnik gry typu larP 
ruszy śladem ryszarda Kapuścińskiego w ruinach teatru Victoria.

LARP (ang. live action role-playing) 
to rozrywka z pogranicza RPG i im-
prowizowanego teatru. Zapewne 
dlatego Miejska Biblioteka Publicz-
na w Gliwicach na miejsce akcji 
niecodziennej rozgrywki wybrała 
klimatyczne ruiny teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18). Tam uczestnicy 
zabawy wejdą do świata Kapuściń-
skiego, reportażysty i podróżnika, 
który ze swoich dalekich wojaży 

przywoził wiele pamiątek. Należała 
do nich między innymi afrykańska 
maska, wokół której osnuta będzie 
fabuła gry.

LARP rozpocznie się 12 paździer-
nika o godz. 18.00. Zapisy są pro-
wadzone mejlowo (instrukcyjny@
biblioteka.gliwice.pl) i telefonicz-
nie (32/238-26-24) do godz. 13.00 
11 października.  (mm)

W przedstawieniu na podstawie sce-
nariusza Francisa Vebera głównym 
bohaterem jest Pignon. Życiowy 
nieudacznik, którego pogoniła żona, 
syn go unika, nawet szef chce się go 
pozbyć. Pechowy księgowy nawet 
samobójstwa nie umie porządnie po-
pełnić... W sytuacji, w której wszystko 
idzie jak po grudzie, na ratunek Pi-
gnonowi przychodzi tytułowa plotka.

Czy kłamiąc, można wymyślić sobie 
lepsze życie? I czy ten kij będzie 
miał dwa końce? Teatralnej od-
powiedzi udzieli Cezary Iber, który 
przeniesie tekst Vebera na gliwicką 
scenę. W spektaklu wystąpią mię-
dzy innymi Karolina Olga Burek, 
Przemysław Chojęta i Łukasz Ku-
charzewski. Premiera rozpocznie się 
o godz. 19.00 w TM-ie w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55–57).  (mm)

...że na 11 października zaplanowano najzabawniejszą premierę sezonu. Na afisz Teatru 
Miejskiego w Gliwicach wejdzie „Plotka” w reżyserii cezarego ibera.
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z miaSta

konsekwentnie dla rozwoju
w Gliwicach kończy się pewien historyczny okres. zygmunt Frankiewicz, dotychczasowy prezydent miasta 
sprawujący władzę od 26 lat, kandyduje w wyborach do Senatu, co może oznaczać, że w Gliwicach zmieni sie 
prezydent. To dobry moment, aby podsumować realizowane już przedsięwzięcia, które zostały zapowiedziane 
w ubiegłorocznym – samorządowym – programie wyborczym zygmunta Frankiewicza i współpracujących z nim 
osób. To także okazja, by sprawdzić, co jeszcze w tej kadencji samorządu – a więc na przestrzeni 4 następnych 
lat – pozostało w mieście do zrobienia.

Zgodnie z planem nowy miejski szpi-
tal dla Gliwic powinien powstać do 
2024 roku na korzystnie usytuowanej 
miejskiej działce przy skrzyżowaniu 
ulic Kujawskiej i Ceglarskiej, niedaleko 
zjazdu na Drogową Trasę Średnicową. 
Zaprojektuje go gdańska firma Industria 
Project Sp. z o.o. Ma dysponować 313 
łóżkami na 12 oddziałach, izbą przyjęć, 
dwoma SOR-ami (dla dorosłych i dzie-
ci), zespołem bloków operacyjnych, 21 
poradniami przyszpitalnymi, działem 
diagnostyczno-zabiegowym oraz lądowi-
skiem dla helikopterów LPR. Dodatkowo 
na terenie szpitala znajdą się obiekty 
towarzyszące, parkingi i park.

Cel miasta na najbliższe lata to powstanie nowoczesnego centrum Przesiad-
kowego po północnej stronie dworca kolejowego z równoczesną odmianą 
i przebudową placu Piastów wraz z sąsiadującymi ulicami. W październiku 
skończy się etap opracowywania projektu wykonawczego tej inwestycji, co 
pozwoli wyłonić generalnego wykonawcę zaplanowanych robót.

Gliwice przywiązują wielką wagę do 
rozwiązań drogowych i usprawnienia 
komunikacji – niezbędnych zarówno 
mieszkańcom, jak i inwestującym w mie-
ście przedsiębiorcom. Konsekwentnie 
realizowane są kolejne odcinki obwodnicy 
Gliwic. Trwają roboty między ul. Rybnicką 
a Daszyńskiego i między Pszczyńską a Boj-
kowską. Na odcinek między ul. Sowińskie-
go i Daszyńskiego wybrano wykonawcę 
w formule zaprojektuj i buduj. Korygowane 
są ponadto i doposażane w system inte-
ligentnego sterowania ruchem istniejące 
zjazdy autostradowe przy ul. Pszczyńskiej 
i Rybnickiej. Miasto porozumiało się 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad co do dalszego, sprawniejsze-
go niż dotychczas, zarządzania węzłami 
drogowymi. 

Trwają prace projektowe przy zmianie wizerunku i funkcjonalności ul. zwycię-
stwa i chorzowskiej, gdzie nieczynne torowisko tramwajowe zostanie zagospo-
darowane jako przestrzeń publiczna dostępna dla mieszkańców. 

nOWY SzPitaL mieJSki

OBWOdnica miaSta

centrum PrzeSiadkOWe

mOdernizacJe uLic
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z miaSta

zygmunt Frankiewicz  
prezydent Gliwic:
– Jako samorząd działamy systematycznie i konsekwentnie, lecz w określonych uwarunkowaniach prawnych i pod rosnącą 
presją rządu, który coraz bardziej ogranicza stronie samorządowej wpływy finansowe. Gliwice są wciąż w bardzo dobrej 
kondycji ekonomicznej, ale skutki tych ograniczeń również dotkną dotkliwie nasze miasto, jeśli nic się w tej sferze nie 
zacznie zmieniać. 

Priorytetem dla samorządu powinna być nadal promocja wydatków prorozwojowych. Po tym jak w latach 90. ubiegłego 
wieku powstała w Gliwicach strefa ekonomiczna, która do dziś daje bogactwo miastu i mieszkańcom, należy rozwijać 
projekt Gliwickiego Obszaru Gospodarczego na około 700 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na południu Gliwic. 
Niedaleko GOG-u praktycznie gotowy jest już betonowy pas gliwickiego lotniska. Da on miastu kolejny impuls rozwojowy, 
po to, by wpływy własne, niezależne od rządu, były coraz większe, a ambitny plan dla Gliwic i gliwiczan mógł być bez 
przeszkód realizowany. 

W zakresie komunikacji pu-
blicznej Gliwice współdziałają 
aktywnie z Górnośląsko-Zagłę-
biowską Metropolią. W pla-
nach jest m.in. kolej metro-
politalna i szybkie połączenie 
Sośnicy z centrum miasta, Ko-
pernikiem i Łabędami, a także 
nowe linie autobusowe z wy-
korzystaniem nowoczesnych, 
elektrycznych i gazowych, 
pojazdów pasażerskich.

W czasach gwałtownych zmian 
klimatycznych równie istotne dla 
przyszłości i bezpieczeństwa mia-
sta i gliwiczan są zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe. Gliwice leżą 
w dolnym biegu rzeki Kłodnicy, któ-
ra podczas ulew potrafi gromadzić 
wielkie ilości wód opadowych z wielu 
miast, zwłaszcza tych leżących we 
wschodniej części województwa. 
Gliwice działają w tej kwestii, anga-
żując się w wielomilionowe projek-
ty wielkich polderów zalewowych 
(największych przy ul. Królewskiej 
Tamy i Słowackiego oraz wielu 
innych mniejszych). Prace od dłuż-
szego czasu są już konsekwentnie 
wykonywane, by uchronić miasto 
od nieszczęścia powodzi.

Gliwice na następne 4 lata mają rozpisany 
plan likwidacji i wymiany przestarzałych, 
nieekologicznych źródeł ciepła w mieszka-
niach komunalnych, wpisujący się w zapisy 
śląskiej uchwały antysmogowej. W mieście 
na przestrzeni ostatniego roku udało się już 
wymienić około tysiąca takich nieekologicz-
nych źródeł, a pozostaje jeszcze mniej więcej 
5 tysięcy. Pieniądze na ten cel w kwocie ok. 
150 mln zł przewidziane są w projektach 
budżetów na kolejne lata. Gliwice chcą 
również dać dobry przykład prywatnym 
właścicielom nieruchomości z przestarzałymi 
źródłami ciepła, oferując im system dopłat 
i bezzwrotnych dotacji z budżetu miasta oraz 
pomoc w zabiegach o dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, z tzw. programu Czyste 
Powietrze.  (kik)

SzYBka kOLeJ mieJSka

zaBezPieczenia PrzeciWPOWOdziOWe

czYSte POWietrze dLa gLiWic
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rolkowisko gotowe
Gliwiczanie zyskali kolejne miejsce sprzyjające aktywnemu 
wypoczynkowi. Przy ul. Żernickiej zbudowano strefę wy-
poczynku z rolkowiskiem. inwestycja została zrealizowana 
w ramach Gliwickiego Budżetu obywatelskiego 2019. 

W ramach zadania, w strefie ak-
tywności w pobliżu kościoła pw. 
Jana Chrzciciela w Żernikach, wy-
budowano asfaltowy tor rolkowy. 

Ma formę pętli o długości 222 
metrów i – co z pewnością ucie-
szy miłośników jazdy po zmroku 
– został oświetlony. 

By zmęczeni jazdą rolkarze lub 
spacerujący w pobliżu miesz-

kańcy mogli odpocząć, w pobliżu 
ustawiono 4 ławki i 2 zestawy 
piknikowe – stoły z ławkami. 

Wokół posadzono krzewy 
i założono trawniki. Inwestycja 
kosztowała ponad 240 tys. zł. 
Została zrealizowana przez Miej-
ski Zarząd Usług Komunalnych 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019.  
 (mf)
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Dobra praca, atrakcyjny staż i dopasowana do kompetencji praktyka – Politechnika 
śląska zaprasza do udziału w największych w Polsce targach pracy i przedsiębiorczości!
Targi odbywają się dwa razy 
w roku – wiosną i jesienią. Naj-
bliższa, trzynasta edycja Giełdy 
Pracodawcy i Przedsiębiorczości 
już 24 października w Ośrodku 
Sportu Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach przy ul. Kaszubskiej 28. 
Podczas wydarzenia oferty pracy, 
staży i praktyk zaprezentuje blisko 
100 pracodawców, a w Strefie 
Doradztwa będzie można poroz-
mawiać z ekspertami na temat 
ścieżki rozwoju.

Dzięki środkom pozyskanym 
z UE, na realizację projektu 
„Politechnika Śląska jako Cen-
trum Nowoczesnego Kształ-
cenia opartego o badania 
i innowacje” w hali targowej 
zostanie zbudowana Strefa 
Przedsiębiorczości, w której 
zainteresowani będą mogli 

uzyskać informacje o możliwo-
ściach otrzymania merytorycz-
nego i finansowego wsparcia 
działalności gospodarczej 
i skorzystać z konsultacji z eks-
pertami ds. przedsiębiorczości. 
Wystawcami strefy będą rów-
nież Studenckie Koła Naukowe, 
w których młodzi ludzie mogą 
rozwijać swoje pasje naukowe 
oraz kompetencje niezbędne 
do odnoszenia sukcesów za-
wodowych.

– Targi pracy przyciągają dzie-
siątki wystawców i tysiące osób 
zainteresowanych rynkiem 
pracy. To najlepsza okazja, 
by bezpośrednio porozma-
wiać z pracodawcą, dopytać 
o szczegóły zatrudnienia, 
możliwości odbywania stażu 
i praktyki, a także warunki pracy 

w poszczególnych organizacjach. 
W trakcie wydarzenia, w ramach 
współpracy uczelni z miastem, 
zostaną zainaugurowane drugie 
„Badania oczekiwań środowiska 
akademickiego wobec Gliwic” – 
mówi Barbara Odoszewska, do-
radca zawodowy z Biura Karier 
Studenckich Politechniki Śląskiej.

Koordynatorami wydarzenia są 
uczelniane Biuro Karier Studenc-
kich, Centrum Inkubacji i Trans-
feru Technologii oraz Samorząd 
Studencki. Więcej informacji 
na temat giełdy można znaleźć 
na stronie internetowej www.
targipracy.polsl.pl.

Wydarzenie jest współfinanso-
wane ze środków Unii Europej-
skiej, w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  (mf)

Praca dla studenta

aKTualNości

radni apelują do wojewody
Prezydent Gliwic wystartuje w wyborach do Senatu. w przypadku wygranej automatycznie straci mandat w samorządzie, a jego 
kompetencje przejmie na 3 miesiące osoba wyznaczona przez premiera. Na czwartkowej sesji rady Miasta Gliwice (10 października) 
przedstawiony zostanie apel radnych do Prezesa rady Ministrów oraz wojewody śląskiego o wyznaczenie do pełnienia obowiąz-
ków prezydenta Gliwic, w przypadku wyboru zygmunta Frankiewicza na senatora, jednego z jego dotychczasowych zastępców.

Samorządowcy wybrani 13 paź-
dziernika do polskiego parlamen-
tu automatycznie stracą mandat 
w swoim samorządzie i nie będą 
mieli możliwości zastanowienia 
się, którą funkcję wolą sprawo-
wać. To efekt wprowadzonych 
w styczniu tego roku przepisów. 
Wygaśnięcie mandatów wybra-
nych do parlamentu prezyden-
tów (burmistrzów i wójtów) jest 
równoznaczne z odwołaniem ich 
zastępcy lub zastępców.

W przypadku wygranej w wybo-
rach do Senatu, prezydenta Gliwic 
Zygmunta Frankiewicza zastąpi 
czasowo komisarz. Wskaże go 
wojewoda śląski (za pośrednic-
twem ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji). Powoła go 
premier Mateusz Morawiecki.

Komisarz obejmie fotel 
prezydenta Gliwic na ściśle 
określony czas – do 3 mie-
sięcy. Jego głównym zada-
niem będzie przygotowa-

nie w ciągu maksymalnie 
90 dni przedterminowych 
wyborów prezydenckich.

Wybory zarządzi premier. W roz-
porządzeniu umieści on kalendarz 
wyborczy, ustalany po zasięgnięciu 
opinii Państwowej Komisji Wybor-

czej. Kalendarz ten określa terminy 
wykonania rozmaitych czynności 
wyborczych, które mogą być krót-
sze od przewidzianych w samorzą-
dowych ordynacjach wyborczych. 
Rozporządzenie premiera ogłosi 
wojewoda śląski – w formie ob-
wieszczenia na terenie Gliwic.

Na czwartkową sesję 
rady Miasta Gliwice (10 
października) przygoto-
wany został apel radnych 
do Prezesa rady mini-
strów oraz wojewody 
śląskiego o wyznaczenie 

do pełnienia obowiązków 
prezydenta Gliwic, w przy-
padku wyboru zygmunta 
Frankiewicza na senatora, 
jednego z jego dotychcza-
sowych zastępców.

„Takie rozwiązanie było wielokrot-
nie stosowane w Polsce w ostat-
nich latach. W opinii autorytetów 
z dziedziny prawa jest uznane 
za korzystne oraz zapewniające 
sprawność i ciągłość zarzadzania 
miastem. Dodatkowym argumen-
tem jest to, że przejściowy okres 
pełnienia obowiązków przypada 
na przełom roku, kiedy to w sa-
morządzie powinny być podjęte 
ważne decyzje” – podkreślają 
gliwiccy radni.

Warto przypomnieć, że star-
tujący w wyborach do Senatu 
prezydent Gliwic jest najdłużej 
pełniącym swą funkcję prezyden-
tem w kraju. Piastuje swój urząd 
nieprzerwanie od 1993 roku. To 
jego ósma kadencja.  (nd/kik)
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zbliżają się wybory do polskiego parlamentu, które 
wyłonią 460 posłów i 100 senatorów. Dlaczego war-
to wziąć w nich udział? Jak oddać ważny głos? Jak 
znaleźć swój lokal wyborczy, czynny 13 października 
w godzinach od 7.00 do 21.00? listy kandydatów na 
posłów i senatorów, alfabetyczny spis ulic i adresy 
siedzib obwodowych komisji wyborczych publiku-
jemy na stronach 14–19.

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

rym oddychamy, wysokość podat-
ków, które płacimy, ceny w skle-
pach, jakość opieki w szpitalach 
czy zasady refundacji leków, z któ-
rych korzystamy. Właśnie z tego 
powodu nie należy rezygnować 
z głosowania.  (kik)

Głosowanie  
już 13 października

	zaświadczenia o prawie do głosowania w za-
rządzonych na dzień 13 października wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej wydawane będą do 11 
października (piątek) do godz. 15.00 na stano-
wiskach obsługi wydziału SO usytuowanych na 
parterze budynku Urzędu Miejskiego (wejście od 
ulicy Prymasa Wyszyńskiego).  

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

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

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

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

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

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

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

Jak oddać 
ważny 
głos?

informacja wydziału  
Spraw obywatelskich  
uM w Gliwicach
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Numer  
obwodu 

głosowania 
Siedziba obwodowej Komisji wyborczej

Numer  
obwodu 

głosowania 
Siedziba obwodowej Komisji wyborczej

WYBOrY dO SeJmu i Senatu rzeczYPOSPOLiteJ POLSkieJ
13 PaźDzierNiKa 2019 r.

wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gliwicach

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

ul. Kozielska 39
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Kozielska 39
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Kozielska 39
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

ul. Obrońców Pokoju 4
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Obrońców Pokoju 4
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

 33.
Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 73.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 74.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Płocka 16
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Płocka 16
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 83.
Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74

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

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 105.
Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 106.
Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

wydział Spraw obywatelskich urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, 
że zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach  
nastąpiła zmiana siedziby  obwodowej Komisji wyborczej nr 49. 

W zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, wyborcy zamieszkali przy ulicach: Jana Pawła ii, Królowej Bony, Księcia ziemowita, 
Mikołowskiej, Pawła Stalmacha głosują w lokalu obwodowej Komisji wyborczej nr 49, którego siedziba 
mieści się w V liceuM oGÓlNoKSzTaŁcącYM przy ul. GÓrNYcH waŁÓw 29, 44-100 GLIWICE

       w dniu głosowania lokale wyborcze czynne będą od godz. 7.00 do godz. 21.00.
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wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

uLica Numer 
obwodu uLica Numer 

obwodu uLica Numer 
obwodu uLica Numer 

obwodu

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

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

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

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

Bojkowska wszystkie od nr 21  
do nr 80D 91

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

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

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

Chorzowska nieparzyste od nr 41  
do końca 38

Chorzowska parzyste od nr 44  
do końca 38

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

d 

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

Daszyńskiego parzyste  od nr 58  
do nr 150 84

Daszyńskiego wszystkie od nr 1  
do nr 57 17

Daszyńskiego wszystkie od nr 151  
do nr 290 83

Daszyńskiego wszystkie od nr 300  
do końca 76

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

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

F
Fabryczna 3
Fałata 29

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

Fredry 44
Frezji 75
Funka 25

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

Generała Berbeckiego od nr 6  
do końca parzyste 44

Generała Berbeckiego do nr 9 
nieparzyste 45

Generała Berbeckiego od nr 11  
do końca nieparzyste 44

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

Generała Sikorskiego od nr 36  
do nr 114 parzyste 59

Generała Sikorskiego od nr 1 do nr 21 
nieparzyste 58

Generała Sikorskiego od nr 116  
do końca parzyste 56

Generała Sikorskiego od nr 23  
do nr 91 nieparzyste 59

Generała Sikorskiego od nr 93  
do końca nieparzyste 56

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

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

H
Halicka 78
Handlowa 20
Harcerska 15

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

i
Idy 38
Izerska 81

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

Jana III Sobieskiego od nr 17 do nr 25 
nieparzyste 53

Jana III Sobieskiego od nr 2 do nr 18 
parzyste 52

Jana III Sobieskiego od nr 20 do nr 28 
parzyste 53

Jana III Sobieskiego od nr 27 do końca 
nieparzyste 86

Jana III Sobieskiego od nr 30 do końca 
parzyste 86

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

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

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

Kasprowicza od nr 44 do końca 
parzyste 58

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

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

Kochanowskiego od nr 25 do końca 
wszystkie 88

Kokoszki 103
Kolberga 34
Kolejarzy 43
Kolejowa 1
Kolibrów 105
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wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

uLica Numer 
obwodu uLica Numer 

obwodu uLica Numer 
obwodu uLica Numer 

obwodu

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

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

Kozielska od nr 31 do nr 77 
nieparzyste 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pszczyńska od nr 133 do końca 
nieparzyste 65

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

Pszczyńska od nr 67 do nr 131 
nieparzyste 89

Pszczyńska od nr 78 do nr 198 
parzyste 89

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

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



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 41/2019 (973), 10 października 2019 17

WYBOrY dO ParLamentu

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

w zakładce wYBorY Do SeJMu rP i SeNaTu rP 2019

WYBOrY dO SeJmu i Senatu rzeczYPOSPOLiteJ POLSkieJ
13 PaźDzierNiKa 2019 r.

wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

uLica Numer 
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obwodu uLica Numer 
obwodu uLica Numer 

obwodu

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

Rybnicka od nr 43 do końca 
nieparzyste 98

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

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

Starogliwicka od nr 101 do końca 
wszystkie 80

Staromiejska 2
Staszica 55
Stefana Batorego 7

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

Strzelców Bytomskich od nr 2 do nr 
70 parzyste 3

Strzelców Bytomskich od nr 63 do 
końca nieparzyste 1

Strzelców Bytomskich od nr 72 do 
końca parzyste 1

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

Sztabu Powstańczego wszystkie 
numery parzyste 28

Sztygarska 56
Szybowa 54
Szybowcowa 93
Szymanowskiego 26

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

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

Świętojańska od nr 2 do nr 46  
parzyste 32

Świętojańska od nr 39 do końca 
nieparzyste 34

Świętojańska od nr 48 do końca  
parzyste 34

Świętokrzyska 51

t
Targowa 42

Tarninowa 35
Tarnogórska od nr 1 do nr 151 
wszystkie 36

Tarnogórska od nr 174 do końca 
parzyste 25

Tarnogórska od nr 189 do końca 
nieparzyste 25

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

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

u
Udzieli 34
Ułańska 84
Urodzajna 74
Ustroń 98
Uszczyka 31

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

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

Wyczółkowskiego od nr 101 do końca 
wszystkie 79

Wysoka 47
Wyspiańskiego  wszystkie numery 
nieparzyste 18

Wyspiańskiego  wszystkie numery 
parzyste 16

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

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

Zwycięstwa od nr 30 do końca 
parzyste 44

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

Zygmuntowska 9

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

Żeromskiego od nr 32 do końca 
wszystkie 59

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

Kandydaci do Sejmu rP zarejestrowani w okręgowej Komisji wyborczej w Katowicach (okręg wyborczy nr 29)

WYBOrY dO SeJmu i Senatu rzeczYPOSPOLiteJ POLSkieJ
13 PaźDzierNiKa 2019 r.

lista numer 1 – Komitet wyborczy Polskie Stronnictwo ludowe
nr na 
liście

nazwisko  
i imiona zawód Miejscowość 

zamieszkania
Przynależność do partii 
politycznej lub poparcie

1 PILOT  
Andrzej Antoni

pracownik 
samorządowy

Tarnowskie 
Góry

członek partii politycznej: 
Polskie Stronnictwo Ludowe

2 KARWOT  
Anna Zofia prawnik Chudów nie należy do partii politycznej

3 KOCUJ  
Wojciech Antoni

nauczyciel 
specjalista terapii 

pedagogicznej

Nowa Wieś 
Tworoska nie należy do partii politycznej

4 ŚWITAŁA 
Mirosława Janina

asystent osoby 
niepełnosprawnej Bytom nie należy do partii politycznej

5 WILK  
Zygmunt przedsiębiorca Bytom

członek partii politycznej: 
Polskie Stronnictwo Ludowe

6 BARAN  
Andrzej Henryk położny Łaziska Górne

członek partii politycznej: Unia 
Europejskich Demokratów

7
JARZYŃSKA 
Agnieszka 
Małgorzata

architekt Gliwice nie należy do partii politycznej

8 STEFAŃSKA 
Agnieszka przedsiębiorca Radzionków nie należy do partii politycznej

9 SITARSKI  
Łukasz Marek przedsiębiorca Nieborowice

członek partii politycznej: 
Polskie Stronnictwo Ludowe

10 POCHEĆ 
Krystyna Bożena pilot wycieczek Zabrze

członek partii politycznej: 
Ślonzoki Razem

11 PIŁAT-GRUSZKA 
Agnieszka Maria

inżynier nadzoru 
inwestorskiego Bytom nie należy do partii politycznej

12 SALMERI 
Claudio

doktor 
językoznawstwa Zabrze nie należy do partii politycznej

13
MATUSZEK 
Krzysztof 
Kazimierz

rzeczoznawca 
majątkowy

Zabrze nie należy do partii politycznej

14 ZAPIÓR 
Małgorzata prawnik Katowice nie należy do partii politycznej

15 KRUCZEK  
Józef elektryk Gliwice

członek partii politycznej: Unia 
Europejskich Demokratów

16 JASIURA  
Dawid Rafał muzyk Zabrze nie należy do partii politycznej

17 JONIEC 
Krzysztof Marek

urzędnik 
samorządowy Zabrze

członek partii politycznej: 
Ślonzoki Razem

18 KRUPA  
Joanna Grażyna spawacz Zabrze

członek partii politycznej: 
Ślonzoki Razem

lista numer 2 – Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
nr na 
liście

nazwisko  
i imiona zawód Miejscowość 

zamieszkania
Przynależność do partii 
politycznej lub poparcie

1 BORYS-SZOPA 
Bożena Teresa prawnik Katowice członek partii politycznej: 

Prawo i Sprawiedliwość

2 SZARAMA 
Wojciech Piotr adwokat Bytom członek partii politycznej: 

Prawo i Sprawiedliwość

3 PYZIK  
Piotr Mieczysław politolog Gliwice

członek partii politycznej: 
Prawo i Sprawiedliwość

4
GONCIARZ 
Jarosław 
Włodzimierz

specjalista 
zastosowań 
informatyki

Gliwice członek partii politycznej: 
Prawo i Sprawiedliwość

5 OLSZEWSKI 
Tomasz Jan adwokat

Tarnowskie 
Góry

członek partii politycznej: 
Porozumienie Jarosława Gowina

6 KUBICA  
Józef Jan inżynier leśnictwa

Tarnowskie 
Góry

członek partii politycznej: 
Solidarna Polska

7 DZIUK  
Barbara Anna ekonomista

Tarnowskie 
Góry

członek partii politycznej: 
Prawo i Sprawiedliwość

8 PRZEDPEŁSKI 
Zbigniew Jerzy inżynier mechanik Bytom

członek partii politycznej: 
Prawo i Sprawiedliwość

9 BORÓWKA 
Anna Joanna psycholog Zabrze

członek partii politycznej: 
Prawo i Sprawiedliwość

10 KOWALSKI 
Bartłomiej Leszek

dyrektor 
marketingu Gliwice

członek partii politycznej: 
Prawo i Sprawiedliwość

11 ŻAK Paweł inżynier inżynierii 
środowiska

Knurów członek partii politycznej: 
Prawo i Sprawiedliwość

12 SIEBIATA-TOMCZYK 
Dorota Regina położna Bytom

nie należy do partii 
politycznej

13 ILEWSKI Adam specjalista do 
spraw logistyki

Zabrze członek partii politycznej: 
Prawo i Sprawiedliwość

14
KOŁODZIEJ-PTAK  
Krystyna 
Stanisława

inżynier inżynierii 
środowiska

Pyskowice członek partii politycznej: 
Prawo i Sprawiedliwość

nr na 
liście

nazwisko  
i imiona zawód Miejscowość 

zamieszkania
Przynależność do partii 
politycznej lub poparcie

15
REISS 
Ferdynand 
Wilhelm

nauczyciel 
akademicki

Zabrze członek partii politycznej: 
Prawo i Sprawiedliwość

16 CEBULA 
Ewelina Sylwia

inżynier organizacji 
i planowania 

produkcji
Łany

nie należy do partii 
politycznej

17 PATOŃ  
Piotr Jerzy

elektromonter 
instalacji 

elektrycznych
Bytom

członek partii politycznej: 
Prawo i Sprawiedliwość

18
KOGOWSKA-
PIASECKA 
Elżbieta Izabela

nauczyciel 
matematyki

Gliwice członek partii politycznej: 
Prawo i Sprawiedliwość

lista numer 3 – Komitet wyborczy Sojusz lewicy Demokratycznej
nr na 
liście

nazwisko  
i imiona zawód Miejscowość 

zamieszkania
Przynależność do partii 
politycznej lub poparcie

1 NOWICKA 
Wanda Hanna filolog klasyczny Warszawa

nie należy do partii 
politycznej

2 WITASIK  
Rafał Leszek ekonomista Częstochowa

nie należy do partii 
politycznej

3 SŁANIA  
Barbara Joanna socjolog Bytom

członek partii politycznej: 
Razem

4 KROCZEK 
Wacław Jan lekarz dentysta

Tarnowskie 
Góry

nie należy do partii 
politycznej

5 FILIPEK  
Andrzej

nauczyciel  
wychowania 
fizycznego

Radzionków
członek partii politycznej: 

SLD

6
GWIAZDA 
Aleksander 
Stanisław

nauczyciel 
akademicki – 

nauki techniczne
Gliwice nie należy do partii 

politycznej

7 MROZOWSKI 
Konrad

elektryk 
budowlany Gliwice

członek partii politycznej: 
Razem

8 MRACHACZ 
Paweł Józef urzędnik

Tarnowskie 
Góry

członek partii politycznej: 
Sojusz Lewicy Demokratycznej

9 MICHALSKA 
Dorota

właściciel małego 
sklepu Gliwice

członek partii politycznej: 
Razem

10 PAUL  
Joanna Jolanta

specjalista  
ds. bezpieczeństwa Sośnicowice

nie należy do partii 
politycznej

11
SKRZYPULEC-
SITEK  
Teresa Ewa

technik 
transportu 
kolejowego

Gliwice nie należy do partii 
politycznej

12 LIPCZYK  
Marek Andrzej księgowy Gliwice

nie należy do partii 
politycznej

13
MATYSEK 
Ksymena 
Honorata

politolog Tarnowskie 
Góry

nie należy do partii 
politycznej

14
PRZYBYLSKA-
CZAJKOWSKA 
Barbara Ewa

nauczyciel 
akademicki

Tarnowskie 
Góry

nie należy do partii 
politycznej

15 KRASZYNA 
Leszek Aleksander ekonomista Zabrze

nie należy do partii 
politycznej

16 MIODEK  
Jan Jerzy inżynier mechanik

Tarnowskie 
Góry

członek partii politycznej: 
Sojusz Lewicy 

Demokratycznej

17 PIECHATZEK 
Kasper

filolog języka 
nowożytnego Zabrze

nie należy do partii 
politycznej

18 CZUBAK  
Jan Kazimierz urzędnik Bytom

członek partii politycznej: 
SLD

lista numer 4 – Komitet wyborczy  
Konfederacja wolność i Niepodległość
nr na 
liście

nazwisko  
i imiona zawód Miejscowość 

zamieszkania
Przynależność do partii 
politycznej lub poparcie

1 DZIĘBOWSKI 
Sebastian

terapeuta  
ds. uzależnień

Zabrze nie należy do partii 
politycznej

2 MILCZYŃSKI 
Cezary Kazimierz historyk Gliwice

członek partii politycznej: 
Ruch Narodowy

3
KANDZIOR 
Maciej 
Bartłomiej

ekonomista Knurów nie należy do partii 
politycznej

4 TOCZEK  
Ewa Grażyna ekonomista Kamieniec

nie należy do partii 
politycznej

5 JAGIEŁKA  
Jacek Franciszek elektronik Bytom

nie należy do partii 
politycznej

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26091?wybory=sejm
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26079?wybory=sejm
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26063?wybory=sejm
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26073?wybory=sejm
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26073?wybory=sejm
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WYBOrY dO ParLamentu

Kandydaci do Sejmu rP zarejestrowani w okręgowej Komisji wyborczej w Katowicach (okręg wyborczy nr 29)

WYBOrY dO SeJmu i Senatu rzeczYPOSPOLiteJ POLSkieJ
13 PaźDzierNiKa 2019 r.

nr na 
liście

nazwisko  
i imiona zawód Miejscowość 

zamieszkania
Przynależność do partii 
politycznej lub poparcie

6 HAWRYLUK 
Dominika fotograf Knurów nie należy do partii 

politycznej

7 ZAPOTOCZNA 
Bogusława Maria psycholog Katowice nie należy do partii 

politycznej

8
TRUŚ  
Bartłomiej 
Marcin

programista 
aplikacji

Gliwice członek partii politycznej: 
Korwin

9 ŻMUDA 
Jarosław Piotr ekonomista Gliwice

członek partii politycznej: 
Ruch Narodowy

10 KRZYWOSZYŃSKI 
Janusz Jacek przedsiębiorca Gliwice

nie należy do partii 
politycznej

11 DZIUBA  
Maria Jadwiga pedagog Gliwice

nie należy do partii 
politycznej

12 TEODORCZAK 
Robert Piotr prawnik Gliwice

nie należy do partii 
politycznej

13 TUZINEK 
Danuta rolnik Łubie

nie należy do partii 
politycznej

14
KAMIŃSKA-
TRUŚ  
Bożena Grażyna

lekarz Gliwice nie należy do partii 
politycznej

15 JANISZEWSKA 
Jolanta Barbara przedsiębiorca Bytom

nie należy do partii 
politycznej

16 CHABER 
Karolina Anna

renowator zabytków 
architektury Bytom

nie należy do partii 
politycznej

17 ĆWIKLIŃSKI 
Dominik Jan politolog Toszek

nie należy do partii 
politycznej

18 BARTOSIK 
Waldemar Paweł ekonomista Bytom

nie należy do partii 
politycznej

lista numer 5 – Koalicyjny Komitet wyborczy  
Koalicja obywatelska Po .N iPl zieloNi
nr na 
liście

nazwisko  
i imiona zawód Miejscowość 

zamieszkania
Przynależność do partii 
politycznej lub poparcie

1 GOLBIK  
Marta Joanna ekonomistka Gliwice

członek partii politycznej: 
Platforma Obywatelska RP

2 SZUMILAS 
Krystyna Maria poseł Knurów

członek partii politycznej: 
Platforma Obywatelska RP

3 GŁOGOWSKI 
Tomasz Marian

nauczyciel 
akademicki

Tarnowskie 
Góry

członek partii politycznej: 
Platforma Obywatelska RP

4 KOBYLIŃSKI 
Paweł Bronisław przedsiębiorca Gliwice

członek partii politycznej: 
Platforma Obywatelska RP

5 PSZONAK 
Marek Jan

urzędnik 
samorządowy Gliwice

nie należy do partii 
politycznej

6 OLICHWER 
Tomasz Andrzej filolog polski Zabrze

członek partii politycznej: 
Platforma Obywatelska RP

7
MARCINIAK 
Jarosław 
Krzysztof

działacz społeczny Zabrze nie należy do partii 
politycznej

8 PINKAS  
Marek Andrzej

inżynier urządzeń 
cieplnych, 

zdrowotnych  
i ochrony powietrza

Nakło Śląskie
członek partii politycznej: 

Zieloni

9 GAWENDA 
Krzysztof Piotr

przedstawiciel 
władzy 

samorządowej
Bytom

nie należy do partii 
politycznej

10 REWKOWSKI 
Tomasz

kierownik regionu 
sprzedaży Wielowieś

nie należy do partii 
politycznej

11 WYGODA 
Zbigniew Jacek lekarz Gliwice

członek partii politycznej: 
Platforma Obywatelska RP

12 RESPONDEK 
Norbert Jan

kierowca-mechanik 
pojazdów 

samochodowych
Bytom

członek partii politycznej: 
Inicjatywa Polska

Kandydaci do Senatu rP zarejestrowani w okręgowej Komisji wyborczej w Katowicach (okręg wyborczy nr 70)

Numer 
na liście Nazwisko i imiona zawód Miejscowość 

zamieszkania Komitet Przynależność do partii politycznej 
lub poparcie

1 FRANKIEWICZ  
Zygmunt Mieczysław inżynier elektronik Gliwice

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 

ZIELONI
nie należy do partii politycznej

2 PROBIERZ  
Krystian Karol

nauczyciel 
akademicki – nauki 

techniczne
Gliwice KOMITET WYBORCZY  

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ nie należy do partii politycznej

nr na 
liście

nazwisko  
i imiona zawód Miejscowość 

zamieszkania
Przynależność do partii 
politycznej lub poparcie

13 JUSZCZAK 
Natalia Roksana

technik 
ekonomista

Miasteczko 
Śląskie

nie należy do partii 
politycznej

14 NIERYCHŁO 
Ewa Anna przedsiębiorca Tąpkowice nie należy do partii 

politycznej

15 KRONSTEDT 
Justyna Anna

inżynier ochrony 
środowiska Zabrze

członek partii politycznej: 
Platforma Obywatelska RP

16 WIĘCKOWSKA 
Urszula Maria nauczyciel Gliwice

członek partii politycznej: 
Platforma Obywatelska RP

17 DZIUK  
Jolanta Zdzisława ekonomista Bytom

członek partii politycznej: 
Platforma Obywatelska RP

18 JODLIŃSKI 
Leszek Janusz menedżer kultury Gliwice

nie należy do partii 
politycznej

lista numer 8 – Komitet wyborczy wyborców  
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
nr na 
liście

nazwisko  
i imiona zawód Miejscowość 

zamieszkania
Przynależność do partii 
politycznej lub poparcie

1 RABUS  
Robert Stanisław pedagog Bytom

nie należy do partii 
politycznej

2 PAJĄK  
Jan Józef elektryk Gliwice

nie należy do partii 
politycznej

3 KARNÓWKA 
Marlena Marzena politolog

Tarnowskie 
Góry

nie należy do partii 
politycznej

4 RZEPLIŃSKI 
Robert

technik ochrony 
środowiska Gliwice

nie należy do partii 
politycznej

5
DZIUK  
Justyna 
Agnieszka

pedagog Tarnowskie 
Góry

nie należy do partii 
politycznej

6 DITTRICH 
Grzegorz historyk Zabrze

nie należy do partii 
politycznej

7
STERNIK 
Mirosław 
Wiesław

elektronik Gliwice nie należy do partii 
politycznej

8
PARKITNY 
Janusz 
Władysław

elektromonter Potępa nie należy do partii 
politycznej

9 KLIMOROWSKA 
Sandra Barbara

pracownik 
socjalny Zabrze

nie należy do partii 
politycznej

10
SZYMAŃSKA 
Agnieszka 
Monika

technik 
hotelarstwa

Bytom nie należy do partii 
politycznej

11 MADEJSKA 
Sylwia Barbara ekonomista Bytom

nie należy do partii 
politycznej

12 KRZEMPEK 
Tomasz Jan stolarz

Tarnowskie 
Góry

nie należy do partii 
politycznej

13 GRIEGER 
Małgorzata Ewa ekonomista Nowe Chechło

nie należy do partii 
politycznej

14 KURYLAS 
Maciej Paweł

nauczyciel 
wychowania 
fizycznego

Piekary Śląskie
nie należy do partii 

politycznej

15 GŁOGOWSKA 
Agata Ernestyna pedagog Tarnowskie 

Góry
nie należy do partii 

politycznej

16
GRUSZKA 
Zawisza 
Radosław

technik 
automatyk

Zabrze nie należy do partii 
politycznej

17 PAPROCKA 
Halina

nauczyciel 
wychowania 
fizycznego

Bytom
nie należy do partii 

politycznej

18 GAJOWIAK 
Krzysztof Jan górnik Bytom

nie należy do partii 
politycznej

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26075?wybory=sejm
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26075?wybory=sejm
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26075?wybory=senat&okr=70
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26075?wybory=senat&okr=70
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26075?wybory=senat&okr=70
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26079?wybory=senat&okr=70
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26079?wybory=senat&okr=70
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26080?wybory=sejm
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety/26080?wybory=sejm
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Twoja praca licencjacka, inżynierska, magisterska lub doktorska dotyczy Gliwic? 
zgłoś ją do konkursu ogłoszonego przez miasto. To szansa na zdobycie nie tylko 
ciekawego doświadczenia i prestiżu, ale także satysfakcjonującej nagrody finan-
sowej. Termin zgłoszeń upływa 28 października.

Trwa XIV edycja konkursu  na 
najlepszą pracę dyplomową 
dotyczącą Gliwic. Autorzy prac, 
które mogą być wykorzystane 
do promocji miasta, mają 
szanse na wygranie nagród 
pieniężnych lub rzeczowych. 
W poprzednich latach do kon-
kursu zgłoszono w sumie 154 
prace, nagrodzono autorów 46. 

tylko w ubie-
głym roku pula 
nagród pienięż-
nych wyniosła 
15 000 zł!

Konkurs jest przeznaczony dla 
autorów prac licencjackich, 
inżynierskich, magisterskich lub 

doktorskich. Mogą wziąć w nim 
udział absolwenci studiów wyż-
szych, którzy obronili tytuły 
w latach 2016–2019 i nie brali 
udziału w poprzednich edycjach. 
Uwaga! Prawo do zgłaszania prac 
mają władze uczelni lub wydziału, 
posiadające prawo do nadawania 
tytułu licencjata, inżyniera, magi-
stra lub doktora. Autorzy mogą 
zgłosić prace do konkursu  po 
uzyskaniu rekomendacji władz 
uczelni, wydziału lub placówki 
badawczej.

O tym, które prace zostaną 
nagrodzone, zadecyduje Prezy-
dent Miasta Gliwice w oparciu 
o opinię komisji konkursowej, 
w skład której wejdą przed-
stawiciele Prezydenta Miasta, 

Rady Miasta Gliwice oraz Poli-
techniki Śląskiej. 

Termin zgłoszeń 
do konkursu 
upływa  
28 października. 

Prace przyjmowane są w sekre-
tariacie Wydziału Kultury i Pro-
mocji Miasta Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 
21, p. 245, tel. 32/239-12-71). 
Szczegółowe informacje o za-
sadach i formie składania prac 
można znaleźć w regulaminie 
konkursu, zamieszczonym na 
stronie Gliwice.eu, w zakładce 
Konkurs na najlepszą pracę 
dotyczącą Gliwic.  (aś)

Mieszkańcy dzielnicy Baildona mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych 
i wziąć udział w ciekawych warsztatach. Spotkania odbywają się w ramach reali-
zowanego przez Miasto Gliwice projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. etap i”.

W ramach projektu każdy miesz-
kaniec dzielnicy Baildona może 
skorzystać z bezpłatnych porad 
prawnych w siedzibie Klubu 
Osiedlowego w filii Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych przy ul. Jagiellońskiej 21. 
Osoby chcące skorzystać z porad 
powinny wcześniej zgłosić się pod 
nr telefonu: 665-009-140.

W październiku dla wszystkich 
mieszkańców dzielnicy Baildona 
zaplanowano spotkanie sąsiedz-
kie. Będzie można aktywnie spę-
dzić czas przy muzyce i drobnym 
poczęstunku.

Lada dzień zostanie także ogło-
szony konkurs na nazwę Klubu 
Osiedlowego. Szczegóły na temat 
najbliższych wydarzeń można 
znaleźć na stronie projektu na 
Facebooku pod nazwą TwojaSpo-
lecznoscTwojaSzansa.

Klub przy ul. Jagiellońskiej 21 za-
prasza mieszkańców na ciekawe 
spotkania. Od poniedziałku do 
piątku w godz. od 10.00 do 18.00 
można przyjść, napić się herbaty 
i porozmawiać, w godz. od 13.00 
do 15.00 (tylko w poniedziałki) 

wziąć udział w otwartych spo-
tkaniach dla seniorów, a w godz. 
od 15.00 do 17.00 w warsztatach 
kreatywnych i artystycznych.

We wtorki mieszkańcy mogą 
uczestniczyć w warsztatach ze 
scrapbookingu, a w czwartki 
w spotkaniach ogrodniczych. 
Warsztaty poświęcone sztuce 
tworzenia z papieru odbywają 
się w godz. od 10.00 do 12.00, 
a ogrodnictwu w godz. od 15.00 
do 17.00.

Projekt „Twoja społeczność Twoją 
szansą. Etap I”, współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, 
będzie realizowany na terenie 
dzielnicy Baildona do grudnia 
2020 r.  (mf)

z pewnością w wielu domach mieszkają stare zabawki, 
pluszaki czy klocki, którymi już nikt się nie bawi lub 
książeczki, z których dzieci wyrosły. Szkoda je wyrzucać, 
ale też nie za bardzo jest je komu oddać. w tej sytuacji 
dobrym rozwiązaniem jest Giełda zabawek używanych. 

Na giełdzie można sprzedać 
zabawki, z których dzieci już wy-
rosły, ale też kupić inne, również 
używane. Można natrafić na 
prawdziwe perełki i kupić dro-
biazgi za naprawdę symboliczne 
kwoty. To również dobra okazja, 
by dzieci nauczyły się gospoda-
rowania pieniędzmi i zarobiły 
kilka złotych, które będą mogły 
wrzucić do świnki skarbonki. Naj-
bliższa giełda zabawek odbędzie 
się w sobotę, 19 października, 

w Młodzieżowym Domu Kultury 
przy ul. Barlickiego. 

Sprzedający muszą wcześniej 
zarejestrować się e-mailowo pod 
adresem warsztaty2art@gmail.
com i wnieść symboliczną opła-
tę. Warto zrobić to jak najszyb-
ciej, ponieważ liczba stoisk jest 
ograniczona. Więcej informacji 
na temat wydarzenia można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.mdk.gliwice.pl.  (mf)

zgłoś pracę do konkursu!
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Spraw radość...

Twórczo na Baildona Tydzień 
kariery

rozpoczyna się ogólnopolski Tydzień Kariery. Powiatowy 
urząd Pracy w Gliwicach aktywnie włącza się do wyda-
rzenia z ciekawą ofertą dla pracowników i pracodawców, 
osób poszukujących zatrudnienia, chcących podnieść 
swoje kwalifikacje zawodowe lub zmienić pracę. 
W październiku wiele się będzie dzia-
ło na gliwickim rynku pracowniczym. 
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 
zaprasza na konferencje, spotkania 
i mobilne stanowisko PUP.

Podczas europejskich Dni Praco-
dawców (od 14 do 27 październi-
ka) rozpowszechnianie będą infor-
macje o usługach i instrumentach 
rynku pracy. Będą odbywać się 
konsultacje dla pracodawców, gieł-
da pracy i konferencja informacyj-
na dla młodzieży i pracodawców. 

Będzie można też skorzystać 
z mobilnego stanowiska PUP 

„Jesienna promocja na pracę”, 
przy którym pracownicy PUP po-
zyskują i prezentują oferty pracy. 

Od 21 do 27 października w gliwic-
kim PUP odbędą się Vii dnia Otwar-
te Poradnictwa zawodowego. 

Konsultacje doradcze odbędą się 
również w sobotę poprzedzającą 
Ogólnopolski Tydzień Doradczy 
(19 października). 

Szczegółowe informacje na te-
mat wydarzeń można znaleźć na 
stronie www.pup.gliwice.pl oraz 
na Facebooku PUP.  (mf)
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http://www.pup.gliwice.pl/
http://mdk.gliwice.pl/
https://gliwice.eu/
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z miaSta

z powodu lawinowo rosnących kosztów m.in. magazynowania i przetwarzania odpadów, ponad 60 proc. gmin w Polsce 
w ciągu dwóch ostatnich lat podniosło lub planuje zwiększyć opłaty za wywóz śmieci. Skala podwyżek różni się w zależ-
ności od regionu. Największe dotyczą województwa mazowieckiego, gdzie w jednej z gmin stawki wzrosły blisko trzy-
krotnie, a najniższe woj. opolskiego, choć i tam ceny wzrosły o 25 proc. Także w Gliwicach ustalono nowe stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, pozostawiając bez zmian 
sposób ustalenia tych kwot. 

Rada Miasta Gliwice zde-
cydowała, że zwiększenie 
stawek będzie następowało 
dwuetapowo. Pierwsza pod-
wyżka opłaty miała już miejsce 
i nowe stawki obowiązują od 1 
lipca. Kolejnej należy się spo-
dziewać od 1 stycznia 2020 r. 

Tak jak dotychczas, opłata 
za odbiór odpadów będzie 
uzależniona od powierzchni 
lokalu mieszkalnego. Łatwo 
wyliczyć, że jest to wariant 
najkorzystniejszy z punktu 
widzenia mieszkańca.

Po styczniowej podwyżce, 
przykładowa 4-osobowa rodzi-
na mieszkająca w mieszkaniu 
o powierzchni 60 m2 zapłaci 
miesięcznie za odpady 40,80 zł.  
W przeliczeniu na osobę opła-
ta wyniesie 10,20 zł. Gdyby 
przeliczyć całość kosztu sys-
temu na liczbę mieszkańców, 
stawka ta wyniosłaby 16,90 zł  
od osoby, a więc ta sama 4-oso-
bowa rodzina zapłaciłaby 67,60 zł  
miesięcznie. (infografika 1)

Dlaczego 
ceny rosną? 
Przyczyn  
jest kilka

 – Rosnąca opłata za odpady 
nie wynika z braku dobrej woli 
władz miasta, lecz jest konse-
kwencją szeregu zmian prze-
pisów dotyczących gospodarki 
odpadami. Należy pamiętać, że 
samofinansowanie jest podsta-
wą gminnego systemu gospo-
darowania odpadami komunal-
nymi, a zgodnie z przepisami 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, miasto 
nie ma możliwości dofinansowa-
nia systemu z własnego budżetu. 
Nie może osiągać również korzy-
ści z tego tytułu – mówi Mariusz 
Śpiewok, zastępca prezydenta 
Gliwic odpowiedzialny m.in. za 
gospodarkę komunalną.

ilość odpadów odbie-
ranych od mieszkań-
ców lawinowo rośnie. 
Dla przykładu jeszcze 
w 2015 r. odebrano 

łącznie od mieszkańców 47,4 tys.  
ton odpadów, w roku 2018 już 
61,8 tys. ton, a w 2019 roku 
prognozuje się, że zostanie ode-
branych ponad 70 tys. ton. Ma 
to bezpośredni wpływ na opła-
ty ponoszone przez gliwiczan.  
(infografika 2)

W ubiegłym roku 
n iespodz iewanie 
na import odpa-
dów zamknął się 
rynek chiński, gdzie 
trafiało około 30 % 

papieru i plastiku z Europy. Za-
chwiało to całym europejskim 
systemem zagospodarowania 
odpadów, w tym polskimi 
zakładami przetwarzania, po-
nieważ  nie są one w stanie 
przyjąć nadwyżki odpadów 
z rodzimego rynku. Do nie-
dawna zakłady te sporo płaciły 
dostawcom, takim jak gliwickie 
Śląskie Centrum Recyklingu, 
za niektóre surowce wtórne. 
Dzisiaj ceny skupu surowców 
nadających się do wtórnego 
wykorzystania znacznie zma-
lały, co ma wpływ na rachunek 
ekonomiczny ich dostawców, 
a w konsekwencji na opłaty ja-
kie muszą ponosić mieszkańcy, 
w tym gliwiczanie.

 – Znacząca część 
surowców posegrego-
wanych nie nadaje się 
już do wtórnego wyko-
rzystania. Na świecie 
są one powszechnie 

zużywane jako paliwo alterna-
tywne, np. w elektrociepłowniach  
i cementowniach. W Polsce liczba 
podmiotów mogących wykorzy-
stywać te surowce (tzw. frakcję 
kaloryczną) jako źródło energii jest 
znacznie ograniczona obowiązują-
cymi w naszym kraju przepisami. 
Posiadamy jedną z największych 
sieci ciepłowniczych w Europie, 
ale tylko w niewielkim zakresie 
zasilaną innym paliwem niż węgiel 
– mówi Mariusz Śpiewok.

Co więcej, zakłady, które mogą 
przyjmować frakcję kaloryczną, 
nie są w stanie zagospoda-
rować wszystkich odpadów 
z polskiego rynku m.in. z po-
wodu narzuconych limitów.  

w tej sytuacji zakłady takie jak 
cementownie zaczęły żądać 
wysokiej opłaty za przyjęcie 
paliwa energetycznego, w tym 
odpadów gminnych. Te kosz-
ty również, w konsekwencji, 
musi ponieść mieszkaniec m.in. 
Gliwic. 

Stale rośnie opłata 
ustalana przez Mi-
nisterstwo Środowi-
ska za umieszczanie 
odpadów na skła-
dowisku, czyli tzw. 

opłata marszałkowska. W 2017 
roku wynosiła ona 120,76 zł 
za tonę, a w 2020 r. będzie 
wynosiła już 270,00 zł za tonę. 

Niebagatelny wpływ na 
podwyżki mają wyma-
gania unijne dotyczące 
poziomu recyklingu, 
które zaczną obowiązy-
wać od przyszłego roku. 

Przetwarzanie odpadów 
komunalnych, takich jak 
papier, metal, tworzywa 
sztuczne i szkło, będzie 
musiało sięgać 50%. 

Z jednej strony będzie to wy-
magać znacznego zwiększenia 
zaangażowania mieszkańców 
w proces segregacji, a z drugiej 
– dodatkowych nakładów pracy 
w Śląskim Centrum Recyklingu. 
To kolejne koszty, które będą 
musieli ponieść mieszkańcy.

Na co idą 
nasze  
pieniądze?

Z pobranych od mieszkańców 
opłat gmina musi pokryć wszyst-
kie koszty: odbioru, transportu, 
zbierania, odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych, 
tworzenia i utrzymania punktów 
selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych, obsługi 
administracyjnej oraz edukacji 
ekologicznej w zakresie prawi-
dłowego postępowania z odpa-
dami komunalnymi. 

 – Wszystkie te składowe mają 
wpływ na wysokość opłaty, dlatego 
szacując stawkę trzeba uwzględ-
nić m.in. wzrost płacy minimalnej 
pracowników obsługi, konieczność 
modernizacji miejsc składowania 
odpadów czy nawet wymiany 
części taboru przewożącego śmieci 
tak aby sprostać wymaganiom 
stawianym przez ustawodaw-
cę w kolejnych przepisach, np. 
ustawie o elektromobilności. Dla 
przykładu roczne koszty poniesione 
na obsługę Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w przeciągu ostatnich  
3 lat wzrosły o 45 proc. – tłumaczy 
prezydent Śpiewok.

Samorządowcy od wielu lat 
apelują o zmiany w systemie 
zagospodarowania odpadów. 
Jednak podejmowane działania 
nie rozwiązują kluczowych pro-
blemów. A ilość odpadów odbie-
ranych od mieszkańców nadal 
będzie rosła. W Europie Zachod-
niej średnia ilość odpadów od-
bierana od mieszkańca wynosi  
487 kg, co wskazuje, że w Gliwi-
cach w kolejnych latach łącznie 
może przekroczyć 80 tys. ton 
na rok. Co więcej,. najszybciej 
rośnie ilość odpadów wielkoga-
barytowych, najbardziej kosz-
townych w całym procesie.  
 (pu/kik/ap)

Opłata uzależniona  
od powierzchni lokalu

Opłata uzależniona  
od liczby mieszkańców

40,80 zł/mc 67,60 zł/mc

Tyle zapłaciłaby za odbiór odpadów 4-osobowa rodzina  
mieszkająca w 60-metrowym lokalu

Infografi
ka 1

2015 2018 2019

47,4
tys. ton

61,8
tys. ton

ponad

70
tys. ton

Ilość odpadów odbieranych od gliwiczan Infografi
ka 2

1

2 3

5

4

od powierzchni taniej niż od osoby
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oGŁoSzeNia
komunikaty

Przedsiębiorstwo 
wodociągów 

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

zawiadamia:

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

Przedsiębiorstwo energetyki 
cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  

z publikacją ogłoszenia, organizowanych 
wg procedur określonych Regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

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

Budowę przyłączy ciepłowniczych na tere-
nie miasta Gliwice – 7 zadań inwestycyjnych.

Termin składania ofert:  
11 października 2019 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
11 października 2019 r. o godz. 10.30

o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na podsta-
wie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, pn.

Dostawa fabrycznie nowego samocho-
du typu wywrotka – nr 01 51 2019.

Termin składania ofert:  
31 października 2019 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
31 października 2019 r. o godz. 12.00

o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego wg 
procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.

Dostawa materiałów budowlanych.
Termin składania ofert:  

15 października 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

15 października 2019 r. o godz. 10.00

Budowę przyłącza ciepłowniczego do 
budynku przy ul. uszczyka 7 w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
11 października 2019 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
11 października 2019 r. o godz. 10.45

komunikaty

zarząd Budynków Miejskich ii Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,  
ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – przetargów nieograniczonych, pn.:

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Towarowej 17 w Gliwicach 
z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci 
ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego 
ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie 
wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczenia łazienki  
w mieszkaniu nr 2, przebudową instalacji wod.-kan., 
gazu i elektrycznej, likwidacją nieekologicznych urzą-
dzeń na paliwo stałe oraz zagospodarowaniem terenu  
i wykonaniem innych prac remontowych.

Termin składania ofert: 11 października 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 11 października 2019 r. o godz. 10.00

wykonanie termomodernizacji oraz remontu budynków 
wielorodzinnych przy ul. opolskiej 4 ( budynek frontowy 
i oficyna ) w Gliwicach z jednoczesnym ich podłączeniem 
do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem 
instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomiesz-
czenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem 
pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod.-kan. 
i instalacji elektrycznej oraz likwidacją nieekologicznych 
urządzeń na paliwo stałe.

Termin składania ofert: 16 października 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 października 2019 r. o godz. 10.00

Modernizacja budynku przy ul. różanej 3 w Gliwi-
cach: remont elewacji wraz z dociepleniem, izolacja 
przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, prace 
budowlane i ociepleniowe w obrębie piwnic, re-
mont i modernizacja klatki schodowej, wykonanie 
łazienek w mieszkaniach nr 1 i 2 oraz uporządkowa-
nie przewodów kominowych, przebudowa instalacji 
wod.-kan., gazowej wraz z wykonaniem instalacji 
c.o., modernizacja instalacji elektrycznej oraz zago-
spodarowanie terenu.

Termin składania ofert: 21 października 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 21 października 2019 r. o godz. 10.00

wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice 
nr 1, 3, 5, 6, 7 w budynku przy ul. Tarnogórskiej 61 
oraz w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy 
ul. Tarnogórskiej 65, rozbudowy/przebudowy we-
wnętrznej instalacji gazowej i wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją 
nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych 
lokalach wraz z wynikającą z tego przebudową in-
stalacji c.w.u. 

Termin składania ofert: 16 października 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 października 2019 r. o godz. 10.30

oBWiESZCZEnia

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwa-
łą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/323/2016 z 4 lutego 
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej 
deratyzacji trwa w dniach:
od 15 września 2019 r. do 15 października 2019 r.

Deratyzacja polega na jednorazowym oraz równocze-
snym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz 
przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemy-
słowych, jak również w obiektach kolejowych i gospodar-
stwach 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 
pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy 
używać preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych 
przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyza-
cję na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje praw-
dopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczegól-
ności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, 
w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją 
podaną na opakowaniu.
Do 15 października 2019 r. należy pozostawić wyłożoną 
trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2019 r. należy zebrać pozostałe resztki 
trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

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

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w za-
mknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie 
wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: 
„uWaga trutka”. Na wypadek ewentualnego zatrucia 
człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy 
bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego 
do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub 
pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać 
będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które 
nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego 
Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wy-
nikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

oBWiESZCZEniE
PREZyDEnta miaSta GLiWiCE

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

SeSJa radY miaSta gLiWice
10 października 2019 r. w sali obrad w ratuszu Miejskim,  

o godz. 15.00 rozpocznie się sesja rady Miasta Gliwice z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 5 września 2019 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady 

Ministrów oraz Wojewody Śląskiego (druk nr 171).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 168).
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 

Miasta Gliwice na 2019 rok (druk nr 169).
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego 

rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finan-
sowego Miasta Gliwice za rok 2019 i 2020 (druk nr 158).

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 170).

11. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (druk 
nr 160).

12. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość od-
bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-

ści i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (druk nr 161).

13. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice 
(druk nr 162).

14. Projekty uchwał w sprawie zaproszenia do osiedlenia na 
terenie miasta Gliwice rodzin repatriantów (druki nr 163, 
164).

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Miasta Gliwice na rok 2020” (druk nr 166).

16. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi na 2020 r. (druk nr 165).

17. Projekt uchwały w sprawie odwołania upoważnienia Pre-
zydenta Miasta Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat 
za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej (druk nr 167).

18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników 
Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Gli-
wicach kadencji 2020–2023 (druk nr 159).

19. Projekt uchwały w sprawie dostosowania Willi Caro i Zamku 
Piastowskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych (druk 
nr 172, na wniosek grupy mieszkańców, w ramach obywa-
telskiej inicjatywy uchwałodawczej).

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

Przewodniczący
rady Miasta Gliwice

marek Pszonak

informacja o transmisji obrad sesji rady Miasta Gliwice w internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz 
i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy i inne 
osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach 
w holu przed salą sesyjną. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji 
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

oBraDY Na ŻYwo

http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
http://kultura.gliwice.eu
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oGŁoSzeNia
niERuCHomoŚCi

niERuCHomoŚCi

ofERty PRaCy

uŻytkoWE

miESZkaLnE

LokaLE na SPRZEDaŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice,  

których organizatorem 
jest zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 ul. KościuSzKi 18, lo-
kal nr 6, ii piętro, pow.  
60,29 m2, dwa pomieszcze-
nia nr 1 i 2 oraz przynależne 
dwa pomieszczenia nr 3 i 4 
i pomieszczenie higienicz-
no-sanitarne znajdujące 
się po przeciwległej stronie 
wspólnego korytarza, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 października 
2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 134 400,00 zł
wadium: 6800,00 zł
Termin oględzin: 22 październi-
ka 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 18 paź-
dziernika 2019 r.

 ul. KozielSKa 13, garaż 
nr 2, parter, pow. 15,45 m2, 
1 pomieszczenie, garaż do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 7 listopada 
2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 14 700,00 zł
wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 23 października 
2019 r. od godz. 12.00 do 12.10

(dodatkowy termin oględzin: 5 li-
stopada 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.10, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 31 paź-
dziernika 2019 r.

 ul. wYSzYńSKieGo 14B, 
lokal nr ii, parter, i piętro, 
pow. 363,85 m2, parter: 
wiatrołap, sala sprzeda-
ży; i piętro: 2 sale (wraz 
z antresolą), magazyn, trzy 
pomieszczenia biurowe, po-
mieszczenie gospodarcze, 
korytarz, kuchnia, wc, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 listopada 
2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 1 008 200,00 zł
wadium: 50 500,00 zł
Terminy oględzin: 15 październi-
ka 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15,  
4 listopada 2019 r. od godz. 14.00 
do 14.15 (dodatkowy termin 
oględzin: 19 listopada 2019 r. od 
godz. 8.00 do 8.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 listo-
pada 2019 r.

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

i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali 
dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod  

nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

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

 ul. wrocŁawSKa 11, 
lokal nr 16, ii piętro (ofi-
cyna), pow. 55,25 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 24 października 
2019 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 144 600,00 zł
wadium: 7300,00 zł
Termin oględzin: 22 paździer-
nika 2019 r. od godz. 11.00 do 
11.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 Oddział 1 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 18 paź-
dziernika 2019 r.

 ul. wrocŁawSKa 26, 
lokal nr 13, iii piętro, pow. 
48,83 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, przedpokój, 
komórka, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 31 października 
2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 139 300,00 zł
wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 16 października 
2019 r. od godz. 12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin:  
29 października 2019 r. od godz. 

9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 25 paź-
dziernika 2019 r.

 ul. ziMNeJ woDY 6, 
lokal nr 9, ii piętro, pow. 
52,84 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, przedpokój 
(w kuchni brak wentylacji 
grawitacyjnej), lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 31 października 
2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 137 600,00 zł
wadium: 6900,00 zł
Termin oględzin: 16 października 
2019 r. od godz. 12.30 do 12.45 
(dodatkowy termin oględzin:  
29 października 2019 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 25 paź-
dziernika 2019 r.

 uL. BOHaterÓW getta 
warSzawSKieGo 19, lokal 
nr 2, parter, pow. 146,98 m2 
+ piwnica: 10,34 m2, 4 po-
koje, 2 kuchnie, 2 łazienki, 
przedpokój, spiżarka, wc, 
lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 7 listopada 
2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 341 000,00 zł
wadium: 17 100,00 zł
Termin oględzin: 25 października 
2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin:  
5 listopada 2019 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 Oddział 1 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 31 paź-
dziernika 2019 r.

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

że w budynku zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu inwali-
dów wojennych 12 zostały podane do pu-
blicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmuJE,

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki :
• nr 401–408/2019 do 16 października 2019 r.;
lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 427–428/2019 do 21 października 2019 r.;
garaży przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia 
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz 
z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu 
niezbędnego do korzystania z garażu:
• nr 416–426/2019 do 21 października 2019 r.;
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice,  
wystawionej do przetargu nieograniczonego:
• nr 414/2019 do 16 października 2019 r.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 

17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażo-

ne w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośred-

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

przez profesjonalną firmę oraz monitorowa-
ny telewizją przemysłową 24 h.

w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

micznej,
• 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

poszukuje kandydatów na stanowisko:
magazynier

Miejsce pracy: Gliwice

zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie to-

waru z magazynu zgodnie z obowią-
zującymi procedurami,

• rozładunek dostarczonych towarów 
do magazynu oraz odpowiednie ich 
rozmieszczenie,

• sporządzanie dokumentacji magazy-
nowej,

• przeprowadzanie okresowych in-
wentaryzacji powierzonego towaru,

• uczestnictwo w programach uspraw-
nień.

Twój profil:
• uprawnienia operatora wózka widło-

wego,
• doświadczenie w pracy w magazynie 

z wysokim składem – mile widziane,
• wykształcenie min. zasadnicze zawo-

dowe,
• gotowość do pracy zmianowej,
• umiejętność współpracy, pozytywne 

nastawienie.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie, istniejącej na rynku od 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia 

uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego Fundu-

szu Świadczeń Socjalnych,
• opieka medyczna Medicover lub kar-

ta Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• praca w nowoczesnym magazynie 

z wykorzystaniem wysokiej jakości 
sprzętu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do 
aplikowania na adres: rekrutacja@scl.
com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są 
także na stronie internetowej www.scl.
com.pl w zakładce kariera.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do 
Śląskiego Centrum Logistyki S.A. z sie-
dzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28 
(pracodawca, administrator danych) 
zgadzasz się na przetwarzanie przez 
pracodawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji na sta-
nowisko wskazane w ogłoszeniu. Peł-
ną informację odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych znajdziesz 
tutaj https://scl.com.pl/spelnienie-obo-
wiazku-informacyjnego/. 

● dekarz-blacharz 
wykształcenie średnie, mile widziane do-
świadczenie, znajomości technologii zgrze-
wania membran PVC oraz montażu papy 
termozgrzewalnej, dyspozycyjność – praca 
w delegacjach, dojazd na budowę lub zwrot 
kosztów transportu prywatnego, zakwatero-
wanie poza województwem zamieszkania, 
diety, zakres obowiązków: wykonywanie 
termoizolacji dachów płaskich, krycie da-
chów papą termozgrzewalną lub folią PVC, 
wykonywanie obróbek blacharskich, montaż 
rynien i rur spustowych z PVC, transport ma-
teriałów na terenie budowy, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice+ delegacje;

● elektromonter instalacji  
    elektrycznych 

wykształcenie, doświadczenie: brak wyma-
gań, wymagane uprawnienia Sep do 1 kV, 
uprawnienia UDT oraz prawo jazdy – mile 
widziane, jedna zmiana, miejsce pracy: teren 
Śląska – wg zleceń; 

● monter – serwisant 
wykształcenie, doświadczenie: brak wyma-
gań, prawo jazdy kat. B, zakres obowiązków: 
praca przy produkcji i montażu urządzeń 

firmy Enko, serwisowanie urządzeń w siedzie 
firmy oraz u klienta, jedna zmiana, miejsce 
pracy Gliwice oraz teren kraju; 

● kelner/kelnerka 
wykształcenie: brak wymagań, mile widzia-
ne doświadczenie, książeczka sanepidow-
ska – mile widziana, jedna zmiana w godz. 
11–21, w weekendy 10–21, miejsce pracy: 
Rachowice; 

● optyk sprzedawca 
wykształcenie zawodowe, średnie lub wyż-
sze, doświadczenie zawodowe optyczne – 
mile widziane, zakres obowiązków: obsługa 
klienta, obsługa kasy fiskalnej, zamawianie 
szkieł okularowych, uczestniczenie w szko-
leniach, regulacje opraw i inne czynności 
związane z zawodem, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice C.H. Auchan;

● listonosz z rowerem 
wykształcenie min. podstawowe, mile 
widziane zawodowe, posiadanie roweru, 
doręczanie korespondencji oraz przekazów 
pieniężnych, budowanie pozytywnych relacji 
z klientem, rzetelne prowadzenie ewidencji 
korespondencji, jedna zmiana, miejsce pra-
cy: Pilchowice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice,  

plac inwalidów wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd  
Pracy w Gliwicach

Oferty z 3 października 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

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

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmuJE,

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 188/2019 do 21 października 2019 r.

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami  (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) 
i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części 
gruntu, położonego przy ul. Siemińskiego 29, który został ogłoszony 
na dzień 10 października 2019 r. na godz. 12.00 zostaje odwołany.
Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność przeprowadzenia 
prac budowlanych w lokalu.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
ZaWiaDamia
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