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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

druga Strona w obiektywie

W Gliwicach gościli reprezentanci 13 państw realizujących projekt „Feminism, the 
new F-word?”. Rynek pracy w mieście i regionie, liczba studentek na Politechnice 
Śląskiej – to tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas spotkania zorganizo-
wanego w Urzędzie Miejskim. Uczestniczyli w nim pracujący z młodzieżą członkowie 
organizacji pozarządowych z Polski, Bułgarii, Egiptu, Francji, Gruzji, Węgier, Włoch, 
Jordanu, Łotwy, Szwecji, Tunezji, Irlandii oraz Macedonii. (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

Zagraniczni goście w Gliwicach

To było naprawdę niesamowite show!  Kilkanaście tysięcy ubranych na biało fanów elektronicznych dźwięków opanowało Arenę Gliwice. Przy muzyce takich gwiazd 
jak Pure NRG LIVE (duet Solarstone i Giuseppe Ottaviani), Marco V, Paul van Dyk, Mr. White i Fedde Le Grand wszyscy bawili się do białego rana. W trakcie 20-letniej 
historii Sensation impreza gościła w 34 krajach. Do Polski wróciła po ośmiu latach przerwy. (fot. UM Gliwice, R. Neumann)

Sensation Poland, czyli białe szaleństwo w Gliwicach 

Około 500 osób, w tym uczniowie gliwickich szkół, wzięło udział w akcji sadzenia 
żonkili w parku Chopina. Posadzono 500 cebulek, a kolejne 600 sztuk przekazano 
uczniom, by posadzili je na terenie swoich szkół. Żonkile zakwitną na wiosnę i będą 
nam przypominać o idei hospicyjnej. Akcję zorganizowało Hospicjum Miłosierdzia 
Bożego w Gliwicach, a celem było wsparcie idei opieki paliatywnej i rozbudowy 
placówki przy ul. Daszyńskiego. (fot. UM Gliwice)

Pola Nadziei zakwitną wiosną

Silna reprezentacja BJJ Fac-tory, podczas turnieju Octopus BJJ Cup 5 w Łodzi zdobyła 
aż 12 medali. To nie jedyny sukces zawodników tego gliwickiego klubu. Czworo z nich 
dostało powołanie do reprezentacji Polski i w biało-czerwonych barwach startowało 
w międzynarodowym turnieju German Open w Gelsenkirchen. Wojtek Gryz, Agnieszka 
Durmowicz, Tomasz Paczka i Piotr Dudziński zdobyli w Niemczech trzy złote medale 
i jeden srebrny. Gratulujemy! (fot. BJJ Factory)

Medale dla gliwiczan!

Michał Wawrzesta, zawodnik KTS Gliwice, został Mistrzem Polski Niesłyszących 
w Tenisie Stołowym. W kategorii do 16 lat pokazał wielką klasę i został multi-
medalistą! W grze indywidualnej i deblowej był poza konkurencją, zdobywając 
w obu kategoriach złoty medal, a w grze mieszanej sięgnął po srebro. Został 
również wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostw do lat 19. Gratulujemy! 
(fot. KTS Gliwice)

Gliwicki mistrz i multimedalista

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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z MiaSta

Wysokie miejsce zajęły Gliwice w tegorocznym Rankingu Samorządów opu-
blikowanym przez „Rzeczpospolitą”. Nasze miasto znalazło się w pierwszej 
dziesiątce zestawienia, wyprzedzając miasta takie jak Wrocław, Kraków, 
Katowice czy Zabrze.

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

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

Ranking Samorządów jest 
organizowany od 14 lat. Jego 

twórcą jest dziennik „Rzecz-
pospolita”, a cele, zasady oraz 
kryteria oceny ustala niezależna 
kapituła pod przewodnictwem  
prof. Jerzego Buzka. 

Więcej informacji na temat ran-
kingu można znaleźć na stronie 
https://rankingsamorzadow.pl.
  (mka)

Funkcjonalne i ekologiczne – 
mieszkania komunalne w Śródmieściu
8 funkcjonalnych mieszkań komunalnych, wyposażonych w węzły sanitarne i ekologiczne ogrzewanie, 
zostało oddanych do dyspozycji przyszłych lokatorów. Koszt remontu i adaptacji budynku wyniósł 
ponad 1 mln złotych i w większości został sfinansowany z miejskiego budżetu. 
Budynek przy ul. Nowy Świat 59 
to dwupiętrowy blok o ogólnej 
powierzchni użytkowej równej 
399,83 m2. Przed remontem, 
który zakończył się w sierpniu 
br., znajdujące się w nim lokale 
mieszkalne cechował bardzo 
niski standard – były ogrzewane 
za pomocą pieców węglowych, 
nie miały własnych łazienek ani 
ubikacji. 

Prace budowlane rozpoczęły się 
we wrześniu 2017 roku. W ra-
mach modernizacji przebudo-
wano pomieszczenia i wykonano 
m.in. izolację przeciwwilgocio-
wą, docieplenie budynku, in-
stalację wodno-kanalizacyjną, 
elektryczną i teletechniczną. 
Wymieniono również nadszarp-
nięte zębem czasu elementy 
konstrukcyjne budynku. 

Dzięki inwestycji udało się 
uzyskać 8 funkcjonalnych 
mieszkań, cztery dwupokojo-
we i cztery jednopokojowe, 
zaopatrzonych w węzły sani-
tarne i ekologiczne ogrzewa-
nie. Mieszkania, w standardzie 
„pod klucz”, zostały przygoto-
wane do wynajęcia dla osób 
z list rocznych 2018, listy 
wykwaterowań oraz ubiegają-
cych się o zamianę mieszkania 
z miastem.

Całkowity koszt inwestycji to 
ok. 1 104 000 zł. 45% kosztów 
pokrył Bank Gospodarstwa Kra-
jowego w ramach pozyskanego 
przez miasto dofinansowania. 
Pozostałą część wydatków na re-
alizację przedsięwzięcia poniosło 
Miasto Gliwice. 
 (mka)
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Gliwice w pierwszej dziesiątce

https://rankingsamorzadow.pl/files/ranking-samorzadow-2018.pdf


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 42/2018 (922), 18 października 20184

Od 21 lat miasto wspiera miesz-
kańców w inwestycjach zmiany 
systemów grzewczych na eko-
logiczne. 

Z blisko 6 tysięcy gli-
wickich lokali zniknęły 
przestarzałe kotły, piece, 
piece kaflowe i ku-
chenne. To niemal 25% 
istniejących systemów 
węglowych w mieście. 
Z gliwickiego budżetu 
wydano na ten cel  
8,4 mln zł. 

Dofinansowaniem objęto rów-
nież pompy ciepła, niskoemi-
syjne kotły biomasowe oraz 
kolektory solarne. Na te cele 
wydano do tej pory z budżetu 
miasta ponad 2,5 mln zł na po-
nad 600 inwestycji.

Ambitne PONE 
na finiszu

Dzięki ponad 2 mln zł 
w ramach pilotażowego 
,,Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji dla Miasta 
Gliwice” uda się wymie-
nić 213 instalacji grzew-
czych i ocieplić 11 budyn-
ków jednorodzinnych. 

Dotację uzyska 75 lokatorów 
budynków wielorodzinnych 
oraz 138 mieszkańców z domów 
jednorodzinnych posiadających 
przestarzałe systemy węglowe. 

Gliwiczanie kwalifikujący się 
do programu mogli ubiegać się 
o dotację do zmiany systemu 
grzewczego na system gazowy 
lub węglowy (spełniający 5. 
klasę zgodnie z normą PN-EN 
303-5:2012) oraz pompę ciepła. 

Dotacja mogła osiągnąć do 
80% kosztów kwalifikowanych, 
nie więcej niż 8 tys. zł w przy-
padku systemu gazowego lub 
węglowego oraz do 24 tys. zł 
w przypadku pompy ciepła. 
Łącznie na instalację pompy 
ciepła i termomodernizację 
budynku można było otrzymać 
nawet 66 281 zł.

Miejskie ciepło 
coraz szerzej
Tylko w dwóch ostatnich latach 
do miejskiej sieci ciepłowniczej 
podłączono 13 budynków ko-
munalnych, przeznaczając na to 
prawie 1 mln zł. 

Przyłączono również 92 budynki 
wspólnot i spółdzielni mieszka-
niowych (wartość samego miej-
skiego wkładu finansowego na 
przyłączenie komunalnej części 
lokali w nich istniejących to pra-
wie 1,8 mln zł). 

W tegorocznych zadaniach  
PEC-u uwzględniono podłącze-
nie 26 budynków komunalnych 
oraz 34 budynków wspólnot 
mieszkaniowych. Modernizacji 
będzie jednak znacząco więcej.

Miliony 
z miejskiej kasy
Do 2021 r. miasto planuje likwida-
cję starych systemów grzewczych 
w ok. 5,7 tys. mieszkań komunal-
nych. 2 475 lokali należy do budyn-
ków będących stuprocentową wła-
snością miasta, które w połączeniu 
z wymianą ogrzewania przejdą 
termomodernizację. Ponad poło-
wa mieszkań – 1 320 – zostanie 
podłączona do sieci PEC, w dużej 
ich części pojawi się ogrzewanie 
gazowe, a pozostałe zostaną wy-
posażone w grzejniki elektryczne, 
pompy ciepła lub wysokiej klasy 
kotły węglowe. Kolejnych 3 200 
pieców (w budynkach stanowią-
cych współwłasność gminy) wyma-
ga modernizacji przy współpracy 
ze wspólnotami mieszkaniowymi 
oraz ewentualnej partycypacji 
właścicieli prywatnych.

Koszty modernizacji 
w budynkach w całości 
należących do gminy wy-
niosą około 84 mln zł. 

W tej kwocie 41,5 mln zł pochłonie 
termomodernizacja kamienic, zaś 
42,5 mln zł – wymiana źródeł ogrze-
wania. Przeciętny koszt podłączenia 
jednego lokalu zamknie się w ok.  
17 tys. zł. Na modernizację w bu-
dynkach wspólnot mieszkanio-
wych miasto wyda co najmniej 
54,4 mln zł.

ekoLogia

Miasto od lat nie ustaje w staraniach, by jakość powietrza w Gliwicach była coraz lepsza. Wprowadza innowacyjne 
rozwiązania pozwalające oszacować i zmniejszyć ilość zanieczyszczeń. Systematycznie dociepla budynki i wymienia 
przestarzałe piece – do 2021 roku planuje przeznaczyć ponad 138 mln zł na likwidację starych systemów grzew-
czych. Niezmiennie stawia na ekologiczne autobusy i odnawialne źródła energii. Prowadzi regularne kontrole 
palenisk węglowych i edukację ekologiczną w szkołach. Upomina się aktywnie o konieczne zmiany w prawie – już 
w 2010 r. zwróciło się do ówczesnego ministra środowiska z postulatami zmian do skutecznej walki ze smogiem.

Smog na celowniku
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Miasto wspiera mieszkańców w inwestycjach zmiany  
systemów grzewczych na ekologiczne. 

Ciepło systemowe z sieci  
miejskiej – dobry sposób

na ograniczenie smogu
w mieście
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Cieplej 
w oświacie, 
sporcie, 
szpitalach…
Miasto sporo już zainwestowało 
w niezbędne termomodernizacje 
budynków oświatowych, rekre-
acyjnych i użyteczności publicznej 
– szkół, szpitali, hal sportowych, 
siedziby Teatru Miejskiego czy 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Działania termomoder-
nizacyjne pochłonęły po-
nad 113 mln zł. Samorząd 
stawia również na od-
nawialne źródła energii. 
Wykorzystano je dotąd 
w większości gliwickich 
pływalni oraz obiektów 
rekreacyjnych zarządza-
nych przez MZUK. 

Kolektory solarne zainstalowano 
m.in. na „Olimpijczyku”.

Zielona strona 
komunikacji
W Gliwicach działa obecnie jeden 
z najnowocześniejszych w kraju 
systemów detekcji ruchu pojaz-
dów, pozwalający obniżyć szko-
dliwą emisję spalin o 30–50%. 
Pojazdy ciężarowe kierowane 
są poza centrum miasta, rozwija 
się również ruch obwodnicowy.  
– Do największych i najkosztow-
niejszych gliwickich inwestycji 
transportowych należy Drogowa 
Trasa Średnicowa, której koszt 
wyniósł 1,25 mld złotych, co 
w części było finansowane z bu-
dżetu miasta. Gliwicki odcinek 
DTŚ, zgodnie z unijnymi normami, 
przynosi oszczędności obejmujące 
m.in. koszty paliwa – przypomina 
Adam Neumann, zastępca prezy-
denta Gliwic.

„Zielona” staje się miejska komuni-
kacja publiczna. Obecnie wszystkie 
autobusy PKM-u spełniają wymogi 
norm Euro, a ponad połowa z nich 
– najwyższe normy Euro V (EEV) 
i Euro VI.

Całkowicie wycofane 
zostały z użytku wyso-
kopodłogowe autobusy 
starej generacji (m.in. 
ikarusy). Ogromny rene-
sans przeżywają jedno-
ślady. Przemieszczanie się 
po mieście ułatwia m.in. 
Gliwicki Rower Miejski.

Mandatem 
i dronem 
w niską emisję
Gdy widzisz w okolicy podejrza-
ny dym unoszący się z komina, 
reaguj. Wystarczy telefon pod 
nr 986, bo to Straż Miejska ma 
prawo kontrolować, czy w pie-
cach i na terenie posesji są spa-
lane odpady. Za ten proceder 
strażnik miejski może nałożyć 
mandat karny w kwocie do  
500 zł. W przypadku skierowania 
sprawy do sądu koszty ponoszo-
ne przez winowajcę są znacząco 
wyższe (grzywna może wynieść 
nawet 5 tys. zł). Od stycznia 
ubiegłego roku do początku 
października br. strażnicy miej-
scy przeprowadzili w Gliwicach 
4 821 kontroli. Wkrótce staną 
się one częstsze i skuteczniej-
sze, bo po pomyślnych testach 
z użyciem dronów urządzenia te 

staną się nowym narzędziem do 
walki z niską emisją.

Gliwice walczą 
o zmiany
Już w 2010 roku miasto zwróciło 
się do ówczesnego ministra śro-
dowiska z szeregiem postulatów 
zmian w prawie, niezbędnych 
do skutecznej walki ze smogiem. 
Przez całe lata władze centralne 
ignorowały ten problem. Niedaw-
ne zmiany w polskim ustawodaw-
stwie, takie jak podjęte niedawno 
rozporządzenie o jakości paliw, 
stwarzają szansę na poprawę sy-
tuacji. Niestety zgodnie z zapisami 
wspomnianego rozporządzenia 
najbardziej zanieczyszczające 
paliwa znikną z rynku detaliczne-
go dopiero w 2020 roku. Presja 
opinii publicznej na rząd, mimo 
swojego istotnego wzrostu, jest 
ciągle niewystarczająca. (kik)

ekoLogia
fo

t. 
A.

 Z
ia

ja
fo

t. 
K.

 K
rz

em
iń

sk
i /

 U
M

 G
liw

ic
e

fo
t. 

 G
liw

ic
e 

TV
fo

t. 
T.

 B
ul

en
da

SP nr 23 po termomodernizacji

Drony będą ścigać trucicieli
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Jury konkursu zarekomendowało 
już osobę do nagrody głównej 
i tytułu „Gliwiczanin bez barier 
2018”. O ich przyznaniu zadecy-
duje prezydent miasta. Jurorzy 
wytypowali także siedmiu kan-
dydatów do wyróżnienia spe-

cjalnego przyznawanego przez 
mieszkańców w głosowaniu 
internautów. 

Jak zagłosować on-line?
Wystarczy kliknąć w baner 
ZAGŁOSUJ (Gliwiczanin bez 

barier 2018), umieszczony nad 
sekcją „Aktualności” na stro-
nie www.gliwice.eu. Po jego 
przyciśnięciu przenosimy się 
do internetowego formularza 
z dokładnymi opisami sylwetek 
siedmiu kandydatów. Należy 
zaznaczyć osobę, która Pań-
stwa zdaniem powinna zostać 
laureatem wyróżnienia inter-
nautów. 

Ważne, aby na dole strony 
wpisać swój adres e-mail, bo to 
na niego zostanie wysłany link 
aktywacyjny, którego kliknięcie 
umożliwi oddanie ważnego 
głosu!

Głosować można do  
5 listopada – tylko raz, 
na jednego kandydata. 

Ogłoszenie wyników konkursu 
nastąpi w grudniu podczas uro-
czystej gali w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych.  (kik)

MiASTO i MiESZKAńCy

Krystyna Dorywalska, Joanna Guzik-iwińska, Tadeusz Kawa, Robert Ramz, Jerzy 
Sikorski, Alicja Śledź, Piotr Woźniczka – to nieprzeciętni mieszkańcy Gliwic udo-
wadniający każdego dnia, że ich niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w 
prowadzeniu aktywnego życia. Zostali wyłonieni przez jurorów drugiej edycji miej-
skiego konkursu „Gliwiczanin bez barier”. Laureata wybierze prezydent miasta, a 
wyróżnienie specjalne przyznają mieszkańcy. Głosowanie na stronie www.gliwice.eu  
już trwa. Na oddanie głosu mamy czas do 5 listopada.

Głosujemy na  
„Gliwiczanina bez barier”!

Niezwykła Przyjaciółka Rodziny
Kazimiera Dobosz, która od ponad dwóch dekad tworzy zawodową rodzinę zastępczą, została laureatką konkursu „Przyjaciel rodziny 2018” 
organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Do wyróżnienia panią Kazimierę zgłosiło miasto.

Kazimiera Dobosz rodziną zastęp-
czą została 22 lata temu. Od 2006 r. 
pełni tę funkcję zawodowo, a od 
2014 r. jest specjalistyczną ro-
dziną zastępczą dla małoletnich 
matek, które z różnych przyczyn 
życiowych nie znalazły swojego 
miejsca na świecie i samotnie 
wychowują dzieci. Stworzyła 
pierwszą tego typu rodzinę za-
stępczą na terenie województwa 
śląskiego. Dała azyl, miłość i opie-
kę około 40 podopiecznym. 

– Pani Kazimiera umiejętnie 
nawiązuje ciepłe i serdeczne 
kontakty z dziećmi. Jest wrażliwa 
na ich potrzeby, ale jednocześnie 
konsekwentna w stosowaniu 
ustalonych wcześniej zasad 
i przestrzeganiu określonych 
granic. Stara się, aby w jej domu 
panowała rodzinna atmosfera. 
Przywiązuje wagę do znaczenia 
tradycji, przekazując młodym 
matkom praktyczne umiejętno-
ści, wartości i szacunek do drugie-
go człowieka – mówi Agnieszka 
Paszta, naczelnik Wydziału Zdro-

wia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

Pani Kazimiera sama jest matką 
sześciu obecnie dorosłych już 
dzieci i babcią sporej czeredki. 
Doświadczenie, wielkie pokłady 

energii i miłości oraz potrzeba 
pomagania innym sprawiły, że 
pani Kazimiera chętnie i z powo-
dzeniem kontynuuje rolę mamy 
i opiekunki – uczy małoletnie 
matki, jak opiekować się dzieć-
mi, dbać o dom i o siebie. 

 – Nie zawsze było łatwo, jed-
nak nigdy nie żałowałam swo-
jego wyboru. Nie jest to droga 
usłana różami, bo odpowiada 
się i za dziecko, które zostało 
mamą, i za jej pociechę. Ale ja 
wiem, że warto. Widzę jak moje 

dziewczyny dorastają, stają się 
dobrymi matkami. Dla mnie naj-
ważniejsze jest to, żeby ułożyły 
sobie życie i były szczęśliwe. Ta 
opieka również mi wiele daje, 
bo bez rodziny nie da się żyć – 
mówiła Kazimiera Dobosz na 
łamach „Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego – GLIWICE” 
w 2015 r., gdy przeprowadzali-
śmy z nią wywiad zaraz po tym, 
jak otrzymała od prezydenta RP 
Złoty Krzyż Zasługi.

Za swoją niezwykłą działalność 
Kazimiera Dobosz otrzymała 
nagrodę „Przyjaciel rodziny 
2018” przyznawaną osobom 
zasłużonym dla regionalnej po-
lityki rodzinnej oraz jednostkom 
samorządu terytorialnego, które 
wdrażają najbardziej wartościo-
we rozwiązania na rzecz rodziny 
w województwie śląskim. 

To kolejne wyróżnienie i dowód 
uznania dla niezwykłej gliwiczan-
ki. Gratulacje, Pani Kazimiero! 
 (mf)

Kazimiera Dobosz odebrała nagrodę w konkursie „Przyjaciel Rodziny 2018”. Została doceniona za wieloletnie two-
rzenie zawodowej rodziny zastępczej. Dzięki jej zaangażowaniu ciepły dom znalazło kilkadziesiąt młodych osób

Ósma edycja „Gliwickiego Dnia dla Zdrowia” za pa-
sem! 20 października po raz kolejny będziemy mogli 
skorzystać z bezpłatnych badań, specjalistycznych 
konsultacji i spotkań o tematyce medycznej w ra-
mach popularnej miejskiej akcji. Ciekawe prelekcje 
zaplanowano również na 22 i 24 października. 

Najpierw – konsultacje i badania! 
Zaplanowano je na najbliższą 
sobotę przeważnie od 10.00 do 
15.00, chyba że placówka me-
dyczna wskazała inne godziny. 
Wykaz wszystkich dostępnych 
miejsc można znaleźć w Aktual-
nościach na stronie Gliwice.eu  
lub w poprzednim wydaniu 
„MSI” z 11 października (str. 4). 

Na tym nie koniec! 20 paździer-
nika po godz. 14.00 na Scenie 
Forum (CH Forum, ul. Lipowa 
1) wysłuchamy dr. n. med. 
Piotra Sołtysiaka, który opowie 
o diagnostyce w najczęstszych 
urazach wieku dziecięcego 
i zaprezentuje możliwości dia-
gnostyczne sprzętu do badań 
ultrasonograficznych. 

22 października o godz. 17.00 
na Scenie Forum pojawi się 
lek. med. Katarzyna Zdonek. 
Jej wystąpienie na temat chorób 
gastrologicznych z pewnością 
zainteresuje osoby, które zma-
gają się z chorobą wrzodową 
i refluksem. 

24 października, również 
o godz. 17.00, lek. med. Mał-
gorzata Błońska-Zyber będzie 
mówiła o chorobach diabetolo-
gicznych, skupiając swoją uwagę 
na cukrzycy. Wystąpienie będzie 
połączone z badaniem poziomu 
cukru. Wstęp na wszystkie pre-
lekcje realizowane we współ-
pracy ze Szpitalem Miejskim nr 
4 jest wolny! 
 (kik)
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edukacja

Poniedziałkowa gala w Teatrze Miejskim z okazji Dnia Edukacji Narodowej była doskonałą okazją, by wyrazić wdzięcz-
ność nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych za ich całoroczną pracę. Pedagogom – ambasadorom gliwickiej 
edukacji – dziękował prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz wraz ze swoim zastępcą, Krystianem Tomalą, zajmującym 
się na co dzień sferą oświaty w mieście.
– Kompetentnej kadrze nauczy-
cielskiej, która składa się w ponad 
80% z nauczycieli z najwyższym 
stopniem awansu zawodowego, 
oraz skutecznej kadrze kierow-
niczej szkół zawdzięczamy to, że 
gliwicka oświata stoi od wielu 
lat na bardzo wysokim poziomie. 
Serdecznie gratuluję nagrodzo-
nym i wyróżnionym. Dziękuję 
za zaangażowanie i pasję, jaka 
towarzyszy Wam w codziennej 
pracy – podkreślał prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

W różnego rodzaju rankingach 
edukacyjnych gliwickie szkoły 
zajmują coraz wyższe pozycje, 
a najlepsi uczniowie osiągają im-
ponujące wyniki. Właśnie dlatego 
warto i trzeba doceniać codzienny 
wysiłek pedagogów. Temu służą 
m.in. październikowe Nagrody 
Prezydenta Gliwic. W tym roku 
uhonorowano nimi 40 wyróżnia-
jących się nauczycieli. 

Nagrody Prezydenta Miasta 
i stopnia odebrali: Bogumiła Klusz-
czyńska (dyrektor GCE), Mariola 

bucher (dyrektor SP nr 13), iwo-
na Burzyńska (dyrektor SP nr 2), 
wanda chmielarz (dyrektor ZSO 
nr 1), iwona drozd (dyrektor SP 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3), 
Małgorzata Hutnikiewicz (dyrek-
tor ZS-P nr 3), Agnieszka Konopka 
(I LO Dwujęzyczne), Aneta Kroll 
(ZSO nr 4), Janusz Kwieciński (ZSO 
nr 5), Beata Oparczyk (dyrektor 
ZS-P nr 11), Piotr Pielka (dyrektor 
MDK), Grażyna Rosławska (dyrek-
tor ZS-P nr 13), Agnieszka Smołka 
(V LO z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi), Hanna Szczepaniak (dyrektor 
ZS-P nr 5), Ewa Szczygieł (dyrektor 
PM nr 23), Agnieszka Wilczyńska 
(dyrektor PP-P), Jolanta Winkler 
(dyrektor ZS-P nr 7). 

Nagrody Prezydenta Miasta Gliwi-
ce ii stopnia odebrali: karina barcz 
(I LO Dwujęzyczne), Edyta Bartuś 
(SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 
21), Katarzyna Długosz (ZS-P nr 5),  
Mirella domaradzka (ZS-P nr 4), 
iga Gębarowska (SP z Oddziała-
mi Integracyjnymi nr 3), joanna 
Golik-Skitał (V LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi), Renata Góral 

(PP-P), izabela jazienicka (ZSE-T), 
Renata Kluska (ZPM nr 2), dariusz 
Koszałka (MDK), Krzysztof Kraw-
czyk (ZST-I), urszula kusz (PSM), 
Mirella kuszaj (ZPM nr 4), anna 
Milka (SP nr 13), Marzena Młynek 
(SP nr 29), iwona nowak (PM nr 
21), Anita Pichowska (ZSŁ), dariusz 
Postek (ZSS), Grażyna Sadowska 
(ZS-P nr 8), Paweł Sygit (GCE), ewa 
trybalska (II LO), Joanna Tuczykont 
(ZS-P nr 6), Celina Wrońska (SP 
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6). 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
podziękowano również niepu-
blicznym placówkom oświatowym 
(szkołom i przedszkolom), które od 
wielu lat wspierają miasto w re-
alizacji zadań z zakresu edukacji 
i opieki nad dziećmi. 

W trakcie uroczystości odczy-
tano listę pedagogów uho-
norowanych innymi ważnymi 
nagrodami oświatowymi.

W gronie osób, którym przyzna-
no w tym roku Medal Komisji 
Edukacji Narodowej znaleźli się: 

Piotr Badocha (dyrektor ZSO nr 
5), Ewa Bugało-Brodzka (ZSO nr 
5), Małgorzata Derechowska 
(I LO Dwujęzyczne), Grażyna 
gawol (ZSE-T), izabela jazienicka 
(ZSE-T), Bogumiła Kluszczyńska 
(dyrektor GCE), Małgorzata 
Kogut (ZSO nr 4), aleksandra 
Lubieniecka (ZSO nr 5), Jolanta 
Miernik (ZS-P nr 7), Bogusław 
nazarkiewicz (ZSO nr 5), anna 
niegowska (I LO Dwujęzyczne), 
adam Sarkowicz (dyrektor I LO 
Dwujęzycznego), Krystyna Skrzy-
szewska (I LO Dwujęzyczne), 
Małgorzata Urgacz (I LO Dwu-
języczne), Jolanta Wydmańska 
(ZSO nr 5) oraz Aleksandra Zięba 
(wicedyrektor ZSO nr 4). 

Medale komisji edukacji naro-
dowej za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania na wniosek 
oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Gliwicach przyznano 
11 nauczycielom ze szkół publicz-
nych. W gronie odznaczonych 
znaleźli się: Wiesława Dudek (ZS-
P nr 2), Mariola dumin-kowal 
(SP nr 8), Marzena Fischer (ZS-P 

nr 1), Mariola jugowiec (ZPM nr 
2), Bożena Kokot (CKZiU nr 1), 
Wojciech Kotylak (MDK), barbara 
Malec-Pytel (I LO Dwujęzyczne), 
jacek nowosielski (PPSZW-B), 
Andrzej Rosół (PSM), agnieszka 
Starkman (SP nr 3) oraz joanna 
Śliwińska (ZS-P nr 12). 

Nagrody Śląskiego Kuratora 
Oświaty otrzymali: Agata Cira 
(dyrektor SP z Oddziałami Dwu-
języcznymi nr 6), Beata Haładus 
(SP nr 41), tomasz ocieczek (dy-
rektor ZSS), aleksandra Szyszka 
(dyrektor ZS-P nr 12), ksenia 
dobrowolska (V LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi), Krystyna Bla-
cha (dyrektor ZSO nr 12), Beata 
Spałek (ZSB-C), a także Tatiana 
Müller-olszak (GCE). nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej uzy-
skali natomiast nauczyciele I LO 
Dwujęzycznego: Katarzyna Cie-
śla-Obermajer, zbigniew gawron, 
Joanna Olesińska i Aleksandra Sta-
niek. Wyróżnienia te odebrali 17 
października podczas uroczystości 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach.  (kik)

ambasadorzy gliwickiej edukacji

Laureaci Nagród Prezydenta Miasta i stopnia

Laureaci Nagród Prezydenta Miasta ii stopnia
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raport o gLiwicach

Równie istotnym samorządowym projektem z pogranicza nauki, biznesu 
i innowacyjnego przemysłu było wybudowanie i wyposażenie kosztem ponad 
24 mln zł głównej siedziby Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK 
gLiwice. Inwestycja w trzech czwartych (15,4 mln zł) została sfinansowana 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych 
na rozwój inkubatorów i parków technologicznych. W TECHNOPARKU działa 
aktualnie prawie 80 nowoczesnych przedsiębiorstw. Ponad 80% to firmy ściśle 
związane osobowo ze strukturami Politechniki Śląskiej.

Innowacje są  
dla ludzi!

Gliwice są samorządowym liderem w wykorzystaniu europejskich funduszy. Pozyskują i inwestują pieniądze 
z unijnego budżetu na lata 2014–2020 najsprawniej ze wszystkich miast na prawach powiatu! Od począt-
ku członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a więc na przestrzeni 14 lat, nasze miasto uzyskało z Brukseli 
łączne dofinansowanie w wysokości 1 miliarda 150 milionów zł. Dzięki temu Gliwice stały się jednym z naj- 
nowocześniejszych i najatrakcyjniejszych miast regionu.

Lider unijnych funduszy

W imponującą przemianę pokopalnianego terenu w „Nowe Gliwice” miasto 
zainwestowało 24 mln euro, wykorzystując środki unijne w wysokości  
9,5 mln euro. Po 10 latach trzeba stwierdzić, że była to bardzo udana inwe-
stycja. Powstało centrum nowoczesnego przemysłu, skupiające kilkadziesiąt 
firm z branży nowych technologii, a jednocześnie atrakcyjna, funkcjonalna 
miejska przestrzeń, która przyciąga mieszkańców wydarzeniami kulturalnymi 
i sportowymi.

Dzięki dotacjom unijnym miasto przeprowadziło m.in. efektowne, szeroko 
zakrojone zagospodarowanie terenu wokół gliwickiej Radiostacji. Koszt 
prac wyniósł 7,57 mln zł, z czego Unia Europejska pokryła 6,43 mln zł. 
Zielone połacie wokół unikatowego modrzewiowego masztu są od dekady 
popularnym miejscem odwiedzin mieszkańców i rosnącej rzeszy turystów. 
Można tu odpocząć, obejrzeć film w ramach seansu kina plenerowego 
lub… poczuć dźwięk. W ubiegłym roku w sąsiedztwie Radiostacji otwarto 
atrakcyjny park sensoryczny.

Największe pieniądze z Unii przynoszą Gliwicom projekty związane z rozbudową 
bądź modernizacją infrastruktury miejskiej. Najwięcej jednak realizuje się w mieście 
europejskich projektów edukacyjnych! Tylko w latach 2014–2017 dofinansowanie 
z UE otrzymało ponad 50 przedsięwzięć gliwickich jednostek oświatowych.
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raport o gLiwicach

W obecnym budżecie unijnym na lata 2014–2020 największe kwoty w skali 
całego kraju zostały przeznaczone na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej 
oraz poprawę efektywności energetycznej. Podobnie jest w Gliwicach. Ponad 
4 mln zł pozyskano na modernizację oświetlenia ulicznego zgodnie z założe-
niami masterplanu – unikalnego na skalę kraju, kompleksowego projektu 
porządkującego oświetlenie w Gliwicach. Na obrzeżach miasta i głównych 
szlakach komunikacyjnych światło jest jaśniejsze, w ścisłym centrum cieplejsze, 
niemal pomarańczowe. Jedną z zalet systemu są mniejsze wydatki na energię 
i oszczędność w eksploatacji urządzeń oświetleniowych.

Trwałym śladem funduszy unijnych pozyskanych przez Politechnikę Śląską na 
badania i dalszy rozwój uczelni są m.in. nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne 
i laboratoria w nowych lub całkowicie zmodernizowanych budynkach, takich 
jak Centrum Nowych Technologii przy ul. Konarskiego, Centrum Biotechnologii 
w jednym z byłych gmachów Wydziału Chemicznego przy ul. Bolesława Krzywo-
ustego czy odnowiona siedziba Wydziału Architektury i Liceum Akademickiego 
w dawnym Kinoteatrze X przy ul. Strzody. 

Chcesz wiedzieć więcej?
Na stronie Gliwice.eu w dolnej sekcji „O Gliwicach” opublikowano już najnowszy Raport o stanie miasta za okres od 2014 roku do połowy roku 
bieżącego. Zbieraniem danych uporządkowanych w 10 rozdziałach tradycyjnie zajmowało się Biuro Rozwoju Miasta UM, a opracowaniem całości – 
gliwicka firma Mutoki. Raport można pobrać w formacie PDF. Zachęcamy do lektury!  (kik)
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szybcIej, jaśnIej, 
oszczędnIej!

Dofinansowanie z Brukseli pozyskuje nie tylko TECHNOPARK, ale też inne 
miejskie spółki, m.in. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Śląska Sieć Metropolitalna, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Gliwickie wodociągi dzięki 
unijnej dotacji w wysokości 162 mln zł rozbudowały i zmodernizowały 
w latach 2007–2013 miejską sieć wodno-ściekową. Inwestycja miała 
wpływ na poprawę stanu środowiska w dorzeczu rzeki Kłodnicy, a co 
za tym idzie – na poprawę czystości Odry.
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– Na tego typu szeroko zakrojone inwestycje i remonty wydano na Poli-
technice prawie 464 mln zł. Około 52% tej kwoty, czyli mniej więcej 230 
mln zł, stanowiły pozyskane fundusze unijne. W grupie kilkudziesięciu 
zrealizowanych projektów dwa zasługują na szczególne podkreślenie. 
Centrum Nowych Technologii powstało w ramach dofinansowania z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt jego 
realizacji wyniósł ponad 78 mln zł. 

Stworzenie Centrum Biotechnologii wiązało się natomiast z szeroko 
zakrojonym projektem „Śląska BIO-FARMA”, realizowanym w ramach 
konsorcjum, w skład którego wchodzą Politechnika Śląska (koordynator), 
Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny i Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach – podkreśla 
prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej w latach 2008–2016.

https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/Raport_Gliwice_2014_2018_do_internetu.pdf


W 2. kolejce Energa Basket Ligi GTK Gliwice przegrał ze Stelmetem Zielona Góra. 
Gliwiczanie tylko momentami przypominali zgrany i skuteczny zespół, który 
pojawiał się na parkiecie jeszcze w ubiegłym tygodniu. Na więcej nie pozwolili 
im gospodarze tego spotkania. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 104:76. 

GTK Gliwice bardzo dobrze 
zaczął sezon. Koszykarze mają 
na swoim koncie dwie wygrane 
w europejskich potyczkach oraz 
w pierwszym ligowym spotkaniu. 
Do Zielonej Góry na spotkanie ze 
Stelmetem pojechali zrewanżo-
wać się za mecz sprzed 10 mie-
sięcy, kiedy to GTK było o krok 
od zwycięstwa. Życie napisało 
jednak inny scenariusz na ten 
dzień. Gospodarze zdecydowanie 
zdominowali sytuację na boisku, 
a podopieczni Pawła Turkiewicza 
nie mieli za dużo do powiedzenia. 

Stelmet Zielona Góra bez trudu 
wypracowywał sobie dogodne 
pozycje do zdobywania punktów. 
Z każdą kolejną minutą zielono-
górzanie zwiększali przewagę 
nad swoim rywalem. Sytuacja 
zaczęła się zmieniać, kiedy na 
parkiecie pojawili się zawodnicy 
rezerwowi. Swoje umiejętności 
strzeleckie pokazał Riley LaChan-
ce. Zza łuku przymierzył też Piotr 
Robak. To pozwoliło gliwiczanom 

trochę podgonić niekorzystny dla 
siebie wynik, ale po dobrej serii 
gospodarze w krótkim czasie 
zdobyli kolejnych 11 punktów 
i w połowie spotkania odskoczyli 
aż na 24 „oczka”. 

Przy przewadze 26 punktów na 
więcej nie pozwolili LaChance 
i Robak. Dobry fragment zano-
tował także Słupiński, który sku-
tecznie powiększał dorobek gli-
wiczan. Poprawa wyniku trwała 
jednak chwilę. Gdy Stelmet 
w ostatniej kwarcie zaczął strze-

lać, różnica na tablicy wyników 
wyniosła prawie 40 punktów. 
Wtedy nastąpiło trzecie prze-
budzenie zawodników z Gliwic. 
W odrabianiu strat niewątpliwie 
pomogły zmiany w składzie go-
spodarzy. Udało się zmniejszyć 
dystans do przeciwnika, ale to 
zielonogórzanie ostatecznie 
cieszyli się ze zwycięstwa. 

kolejny mecz gtk zagra na 
własnym parkiecie z AZS-em 
Koszalin. To spotkanie już 24 
października o godz. 19.00.  (kr)
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Sport

Szczypiornistki z SPR Sośnica wygrały w Lublinie. Mecz od 
pierwszego do ostatniego gwizdka dyktowany był przez 
sośniczanki, a na boisku każda z nich dała z siebie wszystko. 
Od początku sezonu to już ich trzecie zwycięstwo, a taki 
bilans daje im 3. miejsce w ligowej tabeli. 

Pierwsze minuty spotkania 
z MKS AZS UMCS Lublin należa-
ły do gliwiczanek. Po bramkach 
Oli Abramowicz, Karoliny Golec 
i Oli Olejarczyk drużyna gości 
prowadziła 6:2. Z każdą kolejną 
minutą przewaga była nie tylko 
utrzymywana, ale i podwyższa-
na. Na dobry wynik wpłynęły nie 
tylko popisy skrzydłowych – Kasi 
Wyrzychowskiej i Karoliny Golec, 
ale również bardzo dobra postawa 
na bramce Patrycji Wróbel, która 
po skutecznych obronach umoż-
liwiała szybkie rozegranie kontr. 

Przeciwniczki z Lublina jeszcze 
pod koniec pierwszej połowy 
zdołały zdobyć kilka punktów 
i podgonić. Z taką samą skutecz-
nością rozpoczęły drugą cześć 

spotkania. Nie zagroziło to jednak 
zwycięstwu gliwiczanek, które na 
5 minut przed końcem tego me-
czu prowadziły aż 23:15. Sytuację 
punktową wykorzystał trener 
Maciej Haupa, który na boisko 
wpuścił młode zawodniczki – Olę 
Walentyńską, Darię Pachołek 
i Oliwię Korbel. Była to idealna 
okazja dla niedoświadczonych 
dziewczyn, by podszkolić swoje 
ligowe umiejętności. 

Ostatecznie spotkanie zakończyło 
się wynikiem 25:18 dla SPR So-
śnica. Kolejny mecz sośniczanki 
zagrają już w czwartek. Zmierzą 
się wtedy w meczu Pucharu Pol-
ski. Na swoim boisku podejmą 
zawodniczki z MTS Żory. Początek 
spotkania o godz. 17.00.  (kr)

Przerwę na reprezentację Piast Gliwice wykorzystał na krótkie zgrupowanie oraz sparing 
z Cracovią. Efekty będzie można zobaczyć już w najbliższy piątek, podczas meczu z aktu-
alnym liderem Lotto Ekstraklasy. Spodziewamy się dobrej gry, ponieważ szkoleniowiec 
Niebiesko-Czerwonych ponownie został wybrany przez Ekstraklasę trenerem miesiąca. 

Dwutygodniową przerwę od 
ligowych spotkań Piast spędził 
na treningach. Najpierw dru-
żyna wyjechała na kilkudniowy 
obóz do Kamienia, a w sobotę 
rozegrała mecz kontrolny z Cra-
covią. Spotkanie nie zaowoco-
wało bramkami i zakończyło 
się remisem 0:0. Było jednak 
pełne ciekawych sytuacji, które 
stwarzały sobie oba zespoły. 
Mecz był zamknięty zarówno 
dla kibiców, jak i mediów. Była 
to zatem świetna okazja do 
sprawdzenia taktyki i możli-
wości zawodników. – Takie 
sparingi są bardzo pożyteczne, 
bo pozwalają popracować nad 

pewnymi schematami w grze 
oraz poprawić wydolność. 
Mecz zakończył się bezbram-
kowym remisem, ale uważam, 
że wyglądał nieźle w naszym 
wykonaniu. Cracovia – pomimo 
trudnej sytuacji w tabeli – to 
ciekawy zespół i godny rywal. 
Sądzę, że z optymizmem mo-
żemy patrzeć na zbliżający się 
mecz ligowy – mówił po meczu 
Aleksander Jagiełło, zawodnik 
Piasta Gliwice. 

W piątek, 19 października, gli-
wiczanom przyjdzie zmierzyć 
się u siebie z Lechią Gdańsk, 
która obecnie jest liderem Lot-

to Ekstraklasy. Początek tego 
spotkania o godz. 18.00.

Obecnie Piast ma na swoim 
koncie 20 punktów i zajmuje 
5. miejsce w tabeli. To efekt 
dobrze rozpoczętego sezonu 
podopiecznych Waldemara 
Fornalika, którzy na swoim 
koncie mają 6 zwycięstw, 3 
remisy i 2 porażki. Za popro-
wadzenie swojej drużyny we 
wrześniu trener Fornalik został 
ogłoszony przez Ekstraklasę tre-
nerem miesiąca. W tym okresie 
gliwiczanie rozegrali cztery me-
cze, w których łącznie zdobyli 
siedem punktów.  (kr)

Pewne swego!
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W 4. kolejce i ligi kobiet siatkarki AZS Politechnika 
Śląska wygrały z SMS Szczyrk 3:2. Spotkanie było 
bardzo zacięte, a o zwycięstwie Akademiczek za-
decydowało doświadczenie. 
Początek spotkania i dwa pierw-
sze sety można potraktować 
jako rozeznanie. Dobre zagrywki 
w wykonaniu zawodniczek ze 
Szczyrku zaowocowały wygraną 
w pierwszym secie. Akademicz-
ki wyciągnęły jednak wnioski 
i w drugim secie same poprawiły 
zagrywki. Wiedziały też, jak grają 
przeciwniczki, co przełożyło się na 
dość łatwą wygraną. 

Dopiero wtedy zaczęły się scho-
dy. W trzecim secie gliwiczanki 
przegrywały w pewnym momen-
cie aż 6:14. Bardzo dobre zmiany 
w wykonaniu Dyduły i Trzciń-
skiej zaowocowały nie tylko 
odrobieniem strat, ale wygraną 
i wysunięciem się na prowa-
dzenie w setach. Wtedy mogło 
się już wydawać, że gliwiczanki 

złapały wiatr w żagle i zdobycie 
trzeciego, decydującego punktu 
to tylko kwestia czasu. Niestety, 
pomimo przewagi drużyna ze 
Szczyrku dzięki dobremu bloko-
wi i atakom z lewego skrzydła 
doprowadziła do tie-breaku.

W decydującej części spotkania 
górę wzięło doświadczenie i de-
terminacja podopiecznych Woj-
ciecha Czapli. Dużo ożywienia do 
gry wniosła Abramajtys. Ta część 
meczu był już pod pełną kontrolą 
Akademiczek, stąd przekonywu-
jące zwycięstwo 15:7.

Teraz przed zawodniczkami AZS-u  
domowe spotkanie. W sobotę 
przyjdzie im się zmierzyć u sie-
bie z drużyną z Krosna. Ten mecz 
rozpocznie się o godz. 17.00.  (kr)

dobrze 
wykorzystany czas

Ząb za ząb w Szczyrku

Zimny prysznic w Zielonej Górze
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Już wkrótce w Centrum informacji Kultu-
ralnej i Turystycznej będzie można kupić 
pięknie wydany album o mieście, w któ-
rym przydatne informacje przeplatają się 
z niesamowitymi fotografiami. Świetny 
pomysł – na pamiątkę i na prezent!

Pasjonująca historia, wspania-
łe zabytki, osiągnięcia nauko-
wo-techniczne, zrealizowane 
z rozmachem inwestycje i naj-
ciekawsze wydarzenia kulturalne 
– Gliwice to nowoczesne miasto, 
w którym wiele się dzieje. 

Album o Gliwicach to fanta-
styczna pamiątka z podróży 
albo pomysł na elegancki pre-
zent. Ponad 200-stronicowe 
wydawnictwo to kompendium 
przydatnych informacji, które 
zainteresują mieszkańca, turystę 
i inwestora. Wszystkie teksty zo-

stały zilustrowane wyjątkowymi 
zdjęciami z Gliwic.

Album o mieście wkrót-
ce będzie można nabyć 
w Centrum informacji 
Kulturalnej i Turystycznej  
(ul. Dolnych Wałów 3). 

Wydawnictwo zostało przygoto-
wane przez Wydział Kultury i Pro-
mocji Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. (mm)

AKTUALNOŚCi

Przed nami wyjątkowa edycja popularnego ogólno-
polskiego konkursu Mat@ndo. Do szóstej odsłony 
zakwalifikowało się blisko 200 szkół. Wielki finał 
z niespodziankami odbędzie się już 25 października!  

Początkowo gliwicki, następnie 
wojewódzki, a obecnie ogólno-
polski konkurs przyciąga coraz 
większe grono młodych miłośni-
ków nauk ścisłych. W VI edycji 
bierze udział prawie 200 szkół 
z całej Polski, które w trzyosobo-
wych zespołach powalczą o tytuł 
Mistrza Mat@ndo. Drużynowy 
test on-line dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych od lat orga-
nizuje Śląska Sieć Metropolitalna 
i Miasto Gliwice. 

– To jedyny tego typu drużynowy 
i wieloetapowy konkurs w kraju. 
Jego popularność rośnie, dlatego 
postanowiliśmy urozmaicić rywa-
lizację o zadania informatyczne 
przygotowane przez Instytut 
Informatyki Politechniki Ślą-
skiej – wyjaśnia Mariusz Kopeć, 
rzecznik prasowy Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej, współorganiza-
tora wydarzenia.

Uczniowie będą mieli godzinę 
na rozwiązanie 14 zadań: 4 
informatycznych i 10 matema-
tycznych, m.in. z zakresu pla-
nimetrii, trygonometrii, funkcji 
liniowych i kwadratowych oraz 

systemów liczbowych i funkcji 
logicznych. Będą pracować przy 
komputerach w 3-osobowych 
drużynach, mając do dyspozy-
cji wyłącznie kartkę i długopis. 
Wyłaniając zwycięzców, jury 
weźmie pod uwagę popraw-
ność wykonania zadań oraz 
czas. Intelektualne zmagania 
to najważniejszy, ale nie jedy-
ny aspekt Mat@ndo. Podczas 
finału zaplanowano spotkania 
z przedstawicielami świata na-
uki, prezentacje oraz warsztaty 
popularnonaukowe i wykłady 
prowadzone przez pracowników 
Politechniki Śląskiej, m.in. na 
temat rozpoznawania emocji 
przez komputery i fascynują-
cego świata nauki.

Organizatorami wydarzenia 
są Miasto Gliwice i Śląska Sieć 
Metropolitalna, a patronem 
honorowym Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, Ośrodek Roz-
woju Edukacji, Śląskie Kuratorium 
Oświaty, Politechnika Śląska i Pol-
skie Towarzystwo Informatyczne. 

Partner strategiczny konkursu: 
Euvic Sp. z o. o. (mf)

Nowy, piękny album o Gliwicach

Dzięki realizacji kolejnych zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego uczniowie 
mają nowe tablety, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy, seniorzy biorą udział w rajdach 
rowerowych, a mieszkańcy Zatorza szkolą się w obsłudze komputera. 

Młodzi sportowcy z SP nr 7 
przy ul. Tarnogórskiej mogą już 
korzystać z nowego sprzętu do 
uprawiania biatlonu. W ramach 
realizacji zadań Gliwickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego w szkole 
w Szobiszowicach pojawiło się 
10 par nart biegowych z kijkami, 
12 par nartorolek, 10 kasków 
sportowych i trzy zestawy tre-
nażerów, czyli sprzętu do strze-
lania laserowego. Z miejskiego 
budżetu na ten cel przeznaczono 
50 tys. zł. 

– Bardzo się cieszymy. Nasi 
uczniowie uwielbiają biatlon 
i dadzą z siebie wszystko, by 
z pomocą nowego sprzętu osią-
gać jak najlepsze wyniki – mówi 
Beata Polewka z SP nr 7. 

Mieszkańcy Zatorza mogą z kolei 
korzystać z Centrum Edukacji 
utworzonego w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 12 przy  
ul. Lipowej. W ramach GBO 
ZSP nr 12 otrzymała tablety, 
urządzenia wielofunkcyjne, 
gry i pomoce edukacyjne, któ-
re przydają się podczas zajęć 
edukacyjno-poznawczych dla 
mieszkańców Zatorza. Realiza-
cja zadania, które zakończy się 
w grudniu, będzie kosztowała 
16 900 zł. Podczas kursu uczest-
nicy nauczą się m.in. obsługi 
smatrtfona, tabletu, komputera, 
serfowania po Internecie, a tak-
że edycji, redagowania, druku 
i skanowania dokumentów, 
programowania i kodowania, 
przygotowywania prezentacji 

multimedialnych oraz budo-
wania robotów. Kurs już się 
rozpoczął, ale można jeszcze 
dołączyć do grupy. Spotkania 
odbywają się w poniedziałki, 
wtorki i soboty w kawiarence 
internetowej w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 12 przy  
ul. Lipowej 29. Więcej informacji 
na temat kursu można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/279-
98-55. 

Tymczasem mieszkańcy Starych 
Gliwic zakończyli rajdy rowe-
rowe pod kierunkiem profe-
sjonalnego rehabilitanta. W 6 
wyjazdach rowerowych wzięło 
udział niemal 90 seniorów.  
Realizacja zadania kosztowała 
3 500 zł.  (mf)
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Budżet obywatelski
dla każdegonadchodzi

Mat@ndo!
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kuLtura

Marzena Filipczak zjeździła pół świata i wciąż ma apetyt 
na kolejne podróże. Co ją wyróżnia w gronie innych glob- 
troterów? Jest kobietą i najchętniej podróżuje sama. 
22 października będzie gościem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach.

Wiele kobiet ma opory przed 
samotnymi wyjazdami. Nie każda 
pojedzie sama na weekend, a co 
dopiero w sześciomiesięczną po-
dróż po Azji – tak jak zrobiła to Ma-
rzena Filipczak po odejściu z pracy 
w korporacji. Po powrocie do Polski 
napisała książkę i zaczęła planować 
kolejne wypady. Zaowocowały one 
następnymi poradnikami podróż-
niczymi, do których śmiało mogą 
sięgnąć wszystkie kobiety, które 
„i chciałyby, i boją się”.

O tym, jak zacząć podróżować 
samotnie, jak to robić bezpiecz-
nie i gdzie warto pojechać, żeby 
było tanio i egzotycznie, Marze-
na Filipczak opowie na spotka-
niu 22 października w Filii nr 1 

MBP w Gliwicach (pl. Inwalidów 
Wojennych 3). Początek o godz. 
18.00. Wstęp wolny. (mm)

20 października kino Amok będzie transmitować „Samsona i Dalilę”. No-
wojorski spektakl w reżyserii Darka Tresnjaka to bardzo uwodzicielska 
inscenizacja dzieła Camille’a Saint-Saënsa.

Opera nawiązuje do biblijnej opo-
wieści o Samsonie i Dalili. Historia 
obdarzonego nadludzką siłą Sam-
sona, który został zdradzony przez 
ukochaną, poruszyła wyobraźnię 
wielu twórców. Francuski kom-
pozytor nadał jej ponadczasowe, 
romantyczne brzmienie.

W przedstawieniu Metropolitan 
Opera w głównych rolach wy-
stąpią mezzosopranistka Elīna 
Garanča i tenor Roberto Alagna. 
Na scenie pojawi się także polski 
śpiewak Tomasz Konieczny – 
wykona partię Abimélecha. To 
będzie tętniący kolorami wieczór 
– partytura „Samsona i Dalili” jest 
pełna dramaturgii. Z pewnością 
widzów oczaruje także finałowa 
scena Bachanaliów z niezwykłą 
sekwencją baletową.

Transmisja z cyklu „Met Opera” 
rozpocznie się 20 października 
o godz. 18.55 w kinie Amok  

(ul. Dolnych Wałów 3). Bilety są 
dostępne w kasie kina i na stronie 
amok.gliwice.pl. (mm)

Operowa  
premiera sezonu

Sama  
w podróży

„Samson i Dalila”, reż. D. Tresnjak Marzena Filipczak
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19 października w ruinach teatru Victoria odbędzie się 
niezwykły koncert. Na scenie wystąpią gliwicki raper 
Skorup i jego muzyczni współpracownicy, którzy wspól-
nie będą promować płytę „Absolutna flauta”. Dochód 
z imprezy zostanie przeznaczony na cele charytatywne.
Nowy krążek Skorupa i JazBrothers 
to 12 różnorodnych kawałków, 
w których gościnnie udzielają się 
fantastyczni wykonawcy. W ru-
inach teatru Victoria (al. Przyjaźni 
18) obok błyskotliwego rapera 
z Gliwic wystąpią między innymi 
skrzypek Tomasz Mucha, saksofo-
nista Tomasz Piec, hip-hopowcy Bu, 
Biak, DJ Hopbeat i Gano, fagocista 
Wojciech Front, gitarzysta Mateusz 
Szczypka, trębacz Jarosław Spałek 
oraz wokalistka Karo Glazer. To bę-
dzie wybuchowa mieszanka rapu, 
jazzu i nieposkromionej wyobraźni 
wykonawców.

Koncert rozpocznie się 19 paź-
dziernika o godz. 18.00. Warto 
przyjść nie tylko ze względu na 
świetną muzykę, która zabrzmi 
tego wieczoru w ruinach. Dochód 
z imprezy trafi do niepełnospraw-
nych podopiecznych stowarzysze-
nia Cała Naprzód. Bilety w cenie 
15 zł są w sprzedaży w kasie 
Teatru Miejskiego w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55–57). Przed 
koncertem będą do nabycia w ce-
nie 25 zł. Projekt jest dofinanso-
wany z budżetu Miasta Gliwice. 
 
 (mm)

23 października w Stacji Artystycznej Rynek rusza cykl spotkań dla miłośników 
czworonogów. Blogerka Agnieszka Kosak opowie o najfajniejszych gliwickich 
miejscówkach na spacer z psem.

Nawypadzpsem.pl to strona, 
na której każdy psiarz z Gliwic 
i okolic znajdzie sprawdzone 
pomysły na spędzenie czasu 
ze swoim pupilem. Agnieszka 
Kosak jest szczęśliwą właści-
cielką 4-letniej suczki o imieniu 
Tija. Pisze o tym, dokąd warto 
pojechać, gdzie można wejść 
z psem, poleca trasy na krótki 
spacer i dłuższe wybieganie. 
Poza tym na blogu publikowane 
są testy produktów dla zwierząt 
i ich właścicieli.

Spotkanie inaugurujące cykl 
„Nasi bracia mniejsi” rozpocz-

nie się 23 października o godz. 
18.00 w Stacji Artystycznej Ry-

nek (Rynek 4–5). Wstęp wolny. 
 (mm)

24 października gościem Wszechnicy PAU będzie 
Paulina Karczmarek z Centrum Astronomicznego im. 
Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie. Zabierze słuchaczy w kosmiczną podróż do 
odległych galaktyk.

Tematem wykładu będą 
odległości i ich skala we 
Wszechświecie. Ile to jest 
rok świetlny? Jak daleko od 
siebie znajdują się poszcze-
gólne galaktyki? Gdzie jest 

koniec Kosmosu? Na te i inne 
pytania Paulina Karczmarek 
odpowie 24 października. 
Wykład rozpocznie się o godz. 
16.00 w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a).

Organizatorem spotkania jest 
Polska Akademia Umiejętności. 
Wstęp wolny. (mm)

Skorup  
i jego goście

Pieskie życie

Aż do gwiazd

Skorup & JazBrothers

agnieszka kosak i tija fo
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http://www.nawypadzpsem.pl/
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kuLtura

Na Xi Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej improwizowanej All’improvviso wy-
stąpi słynny gambista Vittorio Ghielmi. 21 października w towarzystwie orkiestry il Suonar 
Parlante zaprezentuje projekt „Gypsy Baroque”. 

Vittorio Ghielmi od lat przyciąga 
uwagę słuchaczy nowatorskim 
podejściem do violi da gamba 
i sposobem wykonywania muzyki 
dawnej. Za sprawą instrumentalnej 
wirtuozerii nazywany „alchemikiem 
dźwięku”, zajmuje się także kompo-
nowaniem i dyrygowaniem. Powo-
łany przez niego zespół Il Suonar 
Parlante nawiązuje do techniki gry 
imitującej ludzki głos, którą opraco-
wał Niccolò Paganini.

W programie „Gypsy Baroque” 
(„Cygański Barok”) muzycy wyko-

nają utwory zaczerpnięte z bardzo 
rzadkich manuskryptów pochodzą-
cych z Polski, Węgier czy regionu 
Transylwanii. – Ten niezwykle świeży 
i wirtuozerski projekt łączy w sobie 
muzykologiczną pracę badawczą 
z nowym i kreatywnym stylem gry 
inspirowanym poprzez wielu trady-
cyjnych twórców, z którymi Ghielmi 
pracował podczas swojej kariery. 
Podczas koncertu usłyszymy utwory 
między innymi Georga Philippa Tele-
manna, Georga Antona Bendy i Já-
nosa Lavotty – mówi Jakub Lubina 
z Towarzystwa Kulturalnego Fuga.

Koncert rozpocznie się 21 paź-
dziernika o godz. 17.30 w Teatrze 
Miejskim w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55–57). Organizatorem 
festiwalu All’improvviso jest TK 
Fuga. Pełen program jest dostęp-
ny na stronie kultura.gliwice.eu. 
Bilety są w sprzedaży w Centrum 
Informacji Kulturalnej i Tury-
stycznej (ul. Dolnych Wałów 3), 
restauracji Siedlisko (ul. Jaracza 
13) i na portalu internetowym 
Ticketmaster. Impreza jest dofinan-
sowana z budżetu Miasta Gliwice. 
 (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWARTEK 18 PAźDZiERNiKA

 ■ godz. 12.00–19.00: Gliwicki Mistrz Ortografii 2018 – 
dyktando, Gliwickie Centrum Edukacyjne (ul. Okrzei 20)

 ■ godz. 18.00: „Świat stoi otworem: Madagaskar” – spo-
tkanie podróżnicze z Bożeną Woźniczką, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: wernisaż wystawy fotografii Marka Tumi-
dajskiego, Klub Pracowników Politechniki Śląskiej  
(ul. Banacha 3)

 ■ godz. 19.30: Formacja Chatelet – występ kabaretowy, 
Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyń-
ska 85)

PiąTEK 19 PAźDZiERNiKA
 ■ godz. 16.30: „Zwierciadło na gościńcu czy symbol abso-

lutu?” – wykład „Jak patrząc – widzieć?”, Teatr Miejski 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 16.30: warsztaty kreatywnego pisania z dr. Woj-
ciechem Dutką w ramach festiwalu Haczyk, Filia nr 1 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwali-
dów Wojennych 3)

 ■ godz. 18.00: Skorup & JazBrothers – koncert hip-hopo-
wy, ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

SOBOTA 20 PAźDZiERNiKA
 ■ godz. 10.00: „Zapachowe zawieszki woskowe” – warsz-

taty rękodzieła, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Warsztat artysty renesansu. Two-
rzymy własne farby” – zajęcia z cyklu „Od jaskini do  
salonu. Wędrówka po sztuce i jej epokach”, Willa Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 15.00: „Jesienna girlanda” – warsztaty plastyczne, 
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Rozproszenie” – wernisaż wystawy ma-
larstwa Moniki Krasoń, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 
4–5)

 ■ godz. 18.00: Zespół Piosenki Aktorskiej – koncert w ra-
mach Jesieni Inicjatyw, Kawiarenka Zamkowa (ul. Ban-
kowa 11)

 ■ godz. 18.00: wystawa jednego obrazu w ramach Jesieni 
Inicjatyw, Kawiarenka Zamkowa (ul. Bankowa 11)

 ■ godz. 18.55: „Samson i Dalila” – transmisja z cyklu „Met 
Opera”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: Kurt Elling – koncert w ramach IX Festiwa-
lu PalmJazz, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57)

 ■ godz. 19.00: Aquiles Priester Band – koncert w ramach 
XXVII Drum Festu, klub studencki Spirala (Centrum Kul-
tury Studenckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)

NiEDZiELA 21 PAźDZiERNiKA
 ■ godz. 17.30: „Gypsy Baroque” – koncert Vittoria Ghiel-

mi i Il Suonar Parlante w ramach XI Międzynarodowego  
Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej All’improvviso,  
Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 18.30: Swosza & Spałek – koncert z cyklu Paskudo-
Fonia, Podwórko (ul. Łużycka 16)

 ■ godz. 19.00: Arve Henriksen & David Kollar – koncert 
w ramach IX Festiwalu PalmJazz, Centrum Kultury Jazo-
via (Rynek 10)

PONiEDZiAŁEK 22 PAźDZiERNiKA
 ■ godz. 18.00: „Tanio i egzotycznie na wyciągnięcie ręki” 

– spotkanie podróżnicze z Marzeną Filipczak, Filia nr 1 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwali-
dów Wojennych 3)

WTOREK 23 PAźDZiERNiKA
 ■ godz. 18.00: „Na wypad z psem” – spotkanie z Agniesz-

ką Kosak z cyklu „Nasi bracia mniejsi”, Stacja Artystyczna 
Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.30: „Siódma pieczęć” – projekcja w ramach 
przeglądu filmowego „Bergman 100”, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

ŚRODA 24 PAźDZiERNiKA
 ■ godz. 8.00–14.30: „Sztuka czytania – sztuka książki” 

– konferencja z udziałem Michała Rusinka i Artura 
Andrusa, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II  
(ul. Jana Pawła II 5a)

 ■ godz. 16.00: „Kosmiczne odległości: od pobliskich galak-
tyk po krańce Wszechświata” – wykład Pauliny Karczma-
rek w ramach Wszechnicy PAU, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 18.30: „Tam, gdzie rosną poziomki” – projekcja 
w ramach przeglądu filmowego „Bergman 100”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

kultura.gliwice.eu

Chcesz nauczyć się tkactwa albo snycerstwa? Spróbować rzemiosła, które odchodzi w nie-
pamięć za sprawą wszechobecnych maszyn? Warsztaty rzemiosł dawnych to coś dla ciebie!

Do 18 grudnia stowarzyszenie 
Utgard organizuje cykliczne 
spotkania dla miłośników hi-
storycznego rzemiosła z epoki 
wczesnego średniowiecza. Gru-
pa rekonstrukcyjna nawiązuje do 
tradycji kultywowanych na zie-
miach polskich i skandynawskich. 
Na zajęciach jubilerskich będzie 
można spróbować stworzyć sa-
modzielnie plecionkę z drutu, a na 
warsztatach tkactwa nauczyć się 
używać bardka. W planach jest też 
spotkanie zielarskie i nauka skór-
nictwa, czyli tworzenia torebek 
i sakiewek. W cyklu zaplanowano 
także warsztaty filcowania i sny-

cerstwa, czyli pracy w rogu i kości. 
Sława rzemieślnikom!

W warsztatach mogą brać udział 
osoby powyżej 16 lat. Odbywają się 

w wybrane wtorki i soboty. Szczegó-
łowe informacje są dostępne na stro-
nie internetowej utgardgliwice.eu.  
Projekt jest dofinansowany z budże-
tu Miasta Gliwice. (mm)

Z okazji 100 rocznicy urodzin ingmara Bergmana 
kino Amok zaprasza na przegląd filmów szwedz-
kiego reżysera. Między 23 a 28 października 
będzie można poznać ważną część XX-wiecznej 
kinematografii.
W programie są między innymi projekcje „Siódmej pie-
częci” i „Tam, gdzie rosną poziomki” oraz dwóch filmów 
z Liv Ullmann, ulubioną aktorką Bergmana – „Persony” 
i „Jesiennej sonaty”. Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 
pokaże też autobiograficzny dramat „Fanny i Aleksander” 
oraz dokument „Bergman – rok z życia”. Bilety są dostępne 
w kasie kina oraz na stronie amok.gliwice.pl. (mm)

Zrób to po staremu

Artysta kina

Vittorio Ghielmi i il Suonar Parlante 
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http://utgardgliwice.eu/
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jubiLeuSze 

28 września w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie i okolicznościowymi dyplomami 
Prezydenta Miasta Gliwice. Na zdjęciu osoby świętujące Złote Gody (w kolejności alfabetycznej): Halina i Stanisław Bączyńscy, Maria i Jerzy Buchalowie, Maria  
i Władysław Całkowie, Barbara i Kazimierz Chorosiowie, Maria i Franciszek Gawlikowie, Urszula Gawron, Krystyna i Jan Kasprzykowie, Krystyna i Stefan Politowie, 
Teresa i Jeremiasz Wiśniewscy, Genowefa i Roman Wojtasikowie, Ewa i Zbigniew Stefańscy (1 zdjęcie),

Stefania i Kazimierz Charężowie, Weronika i Paweł Czechowie, Aurelia i Tadeusz Kosińscy, Lucyna i Stanisław Krasińscy, Wanda i Stanisław Michalakowie,  
Stanisława i Andrzej Spyrkowie, Bożena i Lech Szaładajowie, Krystyna i Horst Śliwkowie (2 zdjęcie).
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http://www.miasta.pl/aktualnosci/urzadzam-swoje-miasto-ide-na-wybory-kontynuacja-kampanii-edukacyjnej-zwiazku-miast-polskich
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MiejSki inForMator wyborczy

Mamy głos – mamy wybór

W najbliższą niedzielę w 106 
stałych i 10 zamkniętych obwo-
dach głosowania, od godz. 7.00 
do 21.00, gliwiczanie wybiorą 
przyszłego prezydenta miasta, 
miejskich radnych i radnych 
do Sejmiku Województwa Ślą-
skiego. Wybrane osoby od tego 
roku przez 5 kolejnych lat będą 
podejmować najważniejsze de-
cyzje dotyczące Gliwic i całego 
regionu. 

Sprawdź listy!
O fotel prezydenta miasta ubie-
ga się 4 kandydatów – ich listę 
publikujemy w ramce poniżej. 
25 radnych Rady Miasta Gliwi-
ce nowej kadencji wybierzemy 
spośród grona 163 osób, których 
zestawienie znajdziemy na stro-
nach 16–17, w MIEJSKIM INFOR-
MATORZE WYBORCZYM. 

Podczas niedzielnego głosowa-
nia wskażemy też przyszłych rad-
nych do Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Przypomnijmy, że 
w gremium tym zasiądzie łącznie 
45 osób z całego województwa. 
W okręgu wyborczym nr 4, do 
którego przynależą m.in. Gliwi-
ce, wybierzemy w sumie sied-
miu radnych spośród grona 115 
osób. Ich wykaz publikowany 
jest w MIEJSKIM INFORMATO-
RZE WYBORCZYM na str. 18.

Gdzie głosować?
Na kolejnych stronach bieżą-
cego wydania „MSI” (19–22) 
znajdziemy listę obwodowych 
komisji wyborczych w mieście – 
czyli miejsc, w których 21 paź-
dziernika będziemy oddawać 
głos – oraz alfabetyczny spis 
ulic wraz z przyporządkowa-
nymi im numerami obwodów 
głosowania. Wystarczy zna-

leźć swoją ulicę na stronach 
20–22, zapamiętać przypisany 
jej numer obwodowej komisji 
wyborczej i sprawdzić jej adres 
na str. 19.

Startujemy od 7.00. 
O czym pamiętać?
W wyborach do Rady Miasta 
Gliwice i Sejmiku Województwa 
Śląskiego będzie można głosować 
tylko na jedną listę kandydatów. 
Stawiamy na karcie do głosowania 
znak „X” (co najmniej dwie linie 
przecinające się w obrębie kart-
ki) w kratce z lewej strony obok 
wybranego nazwiska. 

W wyborach prezydenta Gliwic 
głosować można tylko na jedną 
osobę. Stawiamy na karcie do 
głosowania znak „X” (co najmniej 
dwie linie przecinające się w obrę-
bie kartki) w kratce z lewej strony 
obok wybranego nazwiska. 

Niepostawienie znaku 
„X” w żadnej kratce lub 
zagłosowanie na kandyda-
tów z kilku list spowoduje 
nieważność głosu.

Warto wiedzieć 
Nadchodzące wybory samorządo-
we będą pod wieloma względami 
inne od tych, które odbyły się 
cztery lata temu! 

Głosowanie odbędzie się w opar-
ciu o zmieniony pod koniec ubie-
głego roku kodeks wyborczy. 
Nowością będą m.in. dwie obwo-
dowe komisje wyborcze. Jedna 
odpowiada za przeprowadzenie 
głosowania, druga za liczenie 
głosów.

Nadzór nad wyborami 
sprawować będzie nowo 
powołana, podległa rządo-
wi administracja wyborcza 
– specjalny korpus tzw. 
urzędników wyborczych.

To oni są odpowiedzialni za 
prawidłowy przebieg wyborów 
w obwodowych komisjach 
wyborczych, organizowanie 
szkoleń dla członków tych ko-
misji, a także dostarczenie do 
nich kart do głosowania. Podział 
zadań między nimi a urzędnika-

mi administracji samorządowej 
jest jednak w świetle nowych 
przepisów na tyle niejasny, że 
w wielu miejscach może prowa-
dzić do nieprzewidzianych sytu-
acji i problemów ze sprawnym 
ustaleniem wyniku wyborów. 
 (kik)

21 października będziemy wybierać prezydenta Gliwic oraz przedstawicieli do Rady Miasta i Sejmiku 
Województwa Śląskiego. Oddamy głosy na ludzi, którzy mają szansę pracować dla nas przez kolejne 
pięć lat i decydować o jakości naszego życia. Dlatego wybierzmy ich odpowiedzialnie. W Gliwicach 
uprawnionych do głosowania jest prawie 140 tysięcy osób.

Kandydaci na Prezydenta Miasta Gliwice
(biała karta do głosowania z nazwiskami na różowym tle)

1.  FiC Bernard Jan,
lat 62, wykształcenie wyższe, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
zam. Gliwice, 
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, 
popierany przez: SLD

3.  GONCiARZ Jarosław Włodzimierz,
lat 48, wykształcenie średnie, członek Prawa i Sprawiedliwości,  
zam. Gliwice, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2.  FRANKiEWiCZ Zygmunt Mieczysław,
lat 63, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej,  
zam. Gliwice, 
zgłoszony przez KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA

4.  SANDER Mirosława Teresa,
lat 67, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej,  
zam. Gliwice, 
zgłoszona przez KWW KUKIZ’15

Okręgi wyborcze w Gliwicach

okręg nr 1
W okręgu nr 1 (Brzezinka, Czechowice, os. 
Kopernika, Łabędy, os. Wojska Polskiego) 
mieszkańcy wybiorą 6 radnych Rady Miasta, 

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

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

okręg nr 4
w okręgu nr 4 (Bojków, Ostropa,  
Sikornik, Stare Gliwice, Trynek, Wilcze 
Gardło, Wójtowa Wieś) – 7 radnych. 

Miasto Gliwice podzielone zostało na 4 okręgi wyborcze.
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MiejSki inForMator wyborczy

Lista nr 4 
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA 
koaLicja obywateLSka 

1. POTOCKA Ewa Maria, lat 77, zam. Gliwice 
2. SZCZUKiEWiCZ Przemysław Jarosław, lat 41, 

zam. Gliwice 
3. GRABOWSKi Andrzej Jan, lat 70, zam. Gliwice 
4. WSZOŁEK Monika Ewa, lat 40, zam. Gliwice 
5. WOźNiAK Henryk Józef, lat 53, zam. Gliwice 
6. KURZAJ Anna, lat 59, zam. Gliwice 
7. BiLEWSKA-WŁOCH Ewa Urszula, lat 62,  

zam. Gliwice 
8. MiZERSKi Maciej Ryszard, lat 61, zam. Gliwice 

Lista nr 5 
kkw SLd Lewica razeM 

1. FiC Bernard Jan, lat 62, zam. Gliwice 
2. FURTAK Elżbieta Helena, lat 69, zam. Gliwice 
3. FRANKOWSKi Dariusz Bernard, lat 45,  

zam. Gliwice 
4. GORLiCKi Daniel Piotr, lat 31, zam. Gliwice 

5. HODURA Jessica Dominika, lat 23, zam. Gliwice 
6. KOCHAńSKA Beata, lat 47, zam. Gliwice 
7. ERNST-TWOREK Iwona, lat 40, zam. Gliwice 
8. KiERyCH Mirosław Stanisław, lat 56, zam. Gliwice 

Lista nr 8  
KWW KUKiZ’15 

1. SiERADZKi Tomasz Jan, lat 32, zam. Gliwice 
2. FiJAŁKOWSKA Justyna, lat 47, zam. Gliwice 
3. ŁySiUK Paweł, lat 38, zam. Gliwice 
4. WiECZOREK Izabela Anna, lat 33, zam. Gliwice 
5. JASińSKi Dawid Piotr, lat 28, zam. Gliwice 
6. PŁOWiEC Jarosław Józef, lat 30, zam. Gliwice 
7. STARZOMSKA Monika Anna, lat 35, zam. Gliwice 
8. ROMANiEC Grzegorz, lat 38, zam. Gliwice 

Lista nr 10 
KW PRAWO i SPRAWiEDLiWOŚĆ 

1. MiCHCZyńSKi Adam Marek, lat 54, zam. Gliwice 
2. GOLiSZEWSKi Zdzisław, lat 61, zam. Gliwice 
3. KUźNiK Violetta Barbara, lat 43, zam. Gliwice 

4. STANiENDA-PiLECKi Katarzyna Jadwiga, lat 49, 
zam. Gliwice 

5. KOROLEWiCZ Andrzej Adam, lat 45, zam. Gliwice 
6. CABAN Piotr Stanisław, lat 55, zam. Gliwice 
7. TyRCZ Aneta Beata, lat 42, zam. Gliwice 
8. KORUS Marek, lat 51, zam. Gliwice 

Lista nr 18  
kww koaLicja dLa gLiwic  
Z. FRANKiEWiCZA

1. SOWA Krystyna Wacława, lat 67, zam. Gliwice 
2. WALTER-ŁUKOWiCZ Grażyna Oleńka, lat 68, 

zam. Gliwice 
3. TROCHiMOWiCZ Jacek Andrzej, lat 36,  

zam. Gliwice 
4. GRZyB Zbigniew Andrzej, lat 67, zam. Gliwice 
5. CZAPLA Krzysztof Paweł, lat 66, zam. Gliwice 
6. WACHTARCZyK-WiELKOPOLAN Aleksandra 

Maria, lat 39, zam. Gliwice 
7. CHODOROWSKi Andrzej Bolesław, lat 28,  

zam. Gliwice 
8. DROZD Iwona, lat 57, zam. Gliwice 

Lista nr 4 
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA 
koaLicja obywateLSka 

1. WyGODA Zbigniew Jacek, lat 50, zam. Gliwice 
2. KARBOWNiK Andrzej Wacław, lat 71, zam. Gliwice 
3. KARWETA Joanna, lat 49, zam. Gliwice 
4. ZARZyCKi Andrzej Stanisław, lat 61, zam. Gliwice 
5. CURyŁO Leszek, lat 50, zam. Gliwice 
6. ROGALSKA Anita Sonia, lat 47, zam. Gliwice 
7. BETLEJEWSKA-SZyMCZAK Danuta Czesława, 

lat 69, zam. Gliwice 
8. JASiK Grzegorz Robert, lat 42, zam. Gliwice 

Lista nr 5 
kkw SLd Lewica razeM 

1. HODURA Patryk Dominik, lat 24, zam. Gliwice 
2. CZAPLA Wojciech Szymon, lat 40, zam. Gliwice 
3. GUŚ Marcin Michał, lat 42, zam. Gliwice 
4. JANiK Aleksandra Anna, lat 47, zam. Gliwice 
5. KLEPEK Mariusz Damian, lat 43, zam. Gliwice 
6. WRZOS Monika Anna, lat 42, zam. Gliwice 
7. SKWAREK Ewa Barbara, lat 59, zam. Gliwice 

8. HARASiM Beata Iwona, lat 24, zam. Gliwice 
9. GORLiCKA Anna Maria, lat 30, zam. Gliwice 

Lista nr 8  
KWW KUKiZ’15 

1. NiECKARZ Jakub, lat 30, zam. Gliwice 
2. SANDER Mirosława Teresa, lat 67, zam. Gliwice 
3. KELLER-GOSiEWSKA Beata Iwona, lat 40,  

zam. Gliwice 
4. MiELNiK Rafał Paweł, lat 26, zam. Gliwice 
5. KAMińSKA-TRUŚ Bożena Grażyna, lat 50,  

zam. Gliwice 
6. LEDWiG Sebastian Ryszard, lat 33, zam. Gliwice 
7. KAMińSKA Iwona Ewa, lat 37, zam. Gliwice 
8. PALATyńSKi Michał Aleksander, lat 22, zam. Gliwice 
9. JARZąB Tomasz Mateusz, lat 30, zam. Gliwice 

Lista nr 10 
KW PRAWO i SPRAWiEDLiWOŚĆ 

1. TyLUTKO Tomasz Tadeusz, lat 30, zam. Gliwice 
2. KOGOWSKA-PiASECKA Elżbieta Izabela, lat 47, 

zam. Gliwice 

3. MAJGiER Adam, lat 54, zam. Gliwice 
4. SUPERAT Bogusław Władysław, lat 62, zam. Gliwice 
5. TRZESZKOWSKA-NOWAK Zofia Magdalena,  

lat 28, zam. Gliwice 
6. CHADALSKi Jacek Witold, lat 62, zam. Gliwice 
7. DRZAZGA Teresa, lat 69, zam. Gliwice 
8. MERCiK Ligia Danuta, lat 78, zam. Gliwice 
9. RyBCZAK Bartosz Marek, lat 31, zam. Gliwice 

Lista nr 18  
kww koaLicja dLa gLiwic  
Z. FRANKiEWiCZA

1. FRANKiEWiCZ Zygmunt Mieczysław, lat 63,  
zam. Gliwice 

2. NEUMANN Adam Marian, lat 59, zam. Gliwice 
3. BUDNy Magdalena Gabriela, lat 56, zam. Gliwice 
4. JAŚNiOK Michał Adam, lat 42, zam. Gliwice 
5. KLECZKA Krzysztof Robert, lat 42, zam. Gliwice 
6. KONiOR Małgorzata Jadwiga, lat 54, zam. Gliwice 
7. WAKUŁA Katarzyna Anna, lat 33, zam. Gliwice 
8. GOGOLińSKi Piotr Henryk, lat 59, zam. Gliwice 
9. SZySZKA Aleksandra Ewa, lat 55, zam. Gliwice 

SPRAWDź, NA KOGO MOŻESZ GŁOSOWAĆ  
W SWOiM OKRĘGU WyBORCZyM

Wykaz ulic oraz wykaz odpowiadających im obwodowych komisji wyborczych 
znajdziesz na str. 19 – 22

WyBORy SAMORZąDOWE – 21 PAźDZiERNiKA 2018

Kandydaci do Rady Miasta – Okręg Wyborczy nr 1 
(biała karta do głosowania z nazwiskami na szarym tle)

Kandydaci do Rady Miasta – Okręg Wyborczy nr 2 
(biała karta do głosowania z nazwiskami na szarym tle)
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MiejSki inForMator wyborczy

Lista nr 4 
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA 
koaLicja obywateLSka 

1. SZyMANOWSKi Janusz Kazimierz, lat 62,  
zam. Gliwice 

2. KUCZyńSKA-BUDKA Katarzyna Bogna, lat 47, 
zam. Gliwice 

3. ŁOBODZińSKi Tomasz Ryszard, lat 45,  
zam. Gliwice 

4. ŻÓŁTOWSKA-OSTROSZCZyK Aleksandra 
Barbara, lat 43, zam. Gliwice 

5. KąDZiELEWSKi Jarosław Andrzej, lat 51,  
zam. Gliwice 

6. KANiOWSKA Beata, lat 38, zam. Gliwice 
7. EiCHHOF Jan Alojzy, lat 66, zam. Gliwice 
8. WiTEK Aleksandra Danuta, lat 57, zam. Gliwice 
9. WASiK Jerzy, lat 59, zam. Gliwice 

Lista nr 5 
kkw SLd Lewica razeM 

1. POPińSKA Małgorzata, lat 60, zam. Gliwice 
2. PiETRyNEK Daniel Krzysztof, lat 40,  

zam. Gliwice 
3. ŻEROMSKi Stefan Piotr, lat 57, zam. Gliwice 
4. FiC Michał Paweł, lat 36, zam. Gliwice 

5. DRUŻBAńSKi Janusz Józef, lat 55, zam. Gliwice 
6. NOWAK Jacek Piotr, lat 50, zam. Gliwice 
7. KUZiA-WiDERA Barbara Maria, lat 35,  

zam. Gliwice 
8. KACZMAR Anna Danuta, lat 44, zam. Gliwice 

Lista nr 8  
KWW KUKiZ’15 

1. SiFCZyK Damian Piotr, lat 33, zam. Gliwice 
2. WAŻNy Mariusz Grzegorz, lat 47, zam. Gliwice 
3. URBAńSKA Anna Maria, lat 49, zam. Gliwice 
4. PiLARSKi Paweł Krzysztof, lat 25, zam. Gliwice 
5. GALA Anna Maria, lat 40, zam. Gliwice 
6. WERNER Krzysztof Aleksander, lat 25,  

zam. Gliwice 
7. SMyCZEK Katarzyna Anna, lat 30, zam. Gliwice 
8. KULA Monika, lat 36, zam. Gliwice 
9. PRUSZKO Mariusz Błażej, lat 30, zam. Gliwice 

Lista nr 10 
KW PRAWO i SPRAWiEDLiWOŚĆ 

1. CHMiELEWSKi Łukasz, lat 31, zam. Gliwice 
2. PROCEL Krzysztof Paweł, lat 73, zam. Gliwice 
3. GąSiOR Danuta Zofia, lat 61, zam. Gliwice 
4. ŻAK Janusz Krzysztof, lat 46, zam. Gliwice 

5. NAWARA-MALiK Ilona Danuta, lat 36,  
zam. Gliwice 

6. KŁOSOWSKi Robert Łukasz, lat 27,  
zam. Gliwice 

7. NOWAKOWSKi Wojciech, lat 40, zam. Gliwice 
8. KOTLARSKA Elżbieta Maria, lat 71,  

zam. Gliwice 
9. SADOWNiCZyK Agnieszka, lat 30, zam. Gliwice 

Lista nr 18  
kww koaLicja dLa gLiwic  
Z. FRANKiEWiCZA

1. OLEJNiK Tadeusz, lat 62, zam. Gliwice 
2. WiECZOREK Piotr Gerard, lat 55, zam. Gliwice 
3. KUBiT Stanisław Józef, lat 75, zam. Gliwice 
4. WRÓBLEWSKi Paweł Bronisław, lat 29,  

zam. Gliwice 
5. SOWA-MOREń Aleksandra Justyna, lat 40, 

zam. Gliwice 
6. BiAŁEK-KALETA Jolanta Bożena, lat 61,  

zam. Gliwice 
7. WiNKLER Jolanta Maria, lat 64, zam. Gliwice 
8. HUTNiKiEWiCZ Małgorzata Danuta, lat 58, 

zam. Gliwice 
9. WyPyCH Jarosław Tomasz, lat 45, zam. Gliwice 

Lista nr 4 
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA 
koaLicja obywateLSka 

1. FiLiPKOWSKA Agnieszka Urszula, lat 38,  
zam. Gliwice 

2. WiĘCKOWSKA Urszula Maria, lat 57,  
zam. Gliwice 

3. SADOWSKi Józef, lat 66, zam. Gliwice 
4. STAWOWiAK Michał Piotr, lat 34, zam. Gliwice 
5. WiNiARSKi Wojciech Marek, lat 41, zam. Gliwice 
6. CHURSKA Zofia Grażyna, lat 67, zam. Gliwice 
7. UNOLD Marcin Tomasz, lat 31, zam. Gliwice 

Lista nr 5 
kkw SLd Lewica razeM 

1. LEMBAS-CZUBA Natalia Sylwia, lat 33,  
zam. Gliwice 

2. MACiASZEK Adrian Patryk, lat 28, zam. Gliwice 
3. REPETyńSKi Dariusz Piotr, lat 55, zam. Gliwice 
4. MALCHEREK Krystian Michał, lat 59,  

zam. Gliwice 

5. POZOWSKi Jarosław Konrad, lat 23,  
zam. Gliwice 

6. OGAZA Jolanta Krystyna, lat 29, zam. Gliwice 
7. JAŚNiEWiCZ-KOWALSKA Marta Anna, lat 32, 

zam. Gliwice 

Lista nr 8  
KWW KUKiZ’15 

1. STERNiK Mirosław Wiesław, lat 58, zam. Gliwice 
2. CHWEDORUK Ewa Helena, lat 38, zam. Gliwice 
3. WiECZOREK Piotr Michał, lat 34, zam. Gliwice 
4. WiŚNiEWSKA Aleksandra Grażyna, lat 26,  

zam. Gliwice 
5. GRABiAS Anna Maria, lat 62, zam. Gliwice 
6. SADOWSKi Zenon, lat 55, zam. Gliwice 
7. RÓG-SOŁTySiAK Agnieszka Monika, lat 42,  

zam. Gliwice 

Lista nr 10 
KW PRAWO i SPRAWiEDLiWOŚĆ 

1. BUCZEK Ryszard Stanisław, lat 63, zam. Gliwice 

2. TOVMASyAN Petros, lat 31, zam. Gliwice 
3. KOPiJ Rozalia, lat 62, zam. Gliwice 
4. GRZĘDA Wiesław, lat 51, zam. Gliwice 
5. BODZiOCH Gabriel Jan, lat 25, zam. Gliwice 
6. MAZiUK Justyna Agnieszka, lat 19,  

zam. Gliwice 
7. KOCyAN Anna Alicja, lat 28, zam. Gliwice 

Lista nr 18  
kww koaLicja dLa gLiwic  
Z. FRANKiEWiCZA

1. PSZONAK Marek Jan, lat 47, zam. Gliwice 
2. BiELECKA Karolina Anna, lat 36, zam. Gliwice 
3. ŚWiERCZyńSKA Jadwiga Irena, lat 52,  

zam. Gliwice 
4. GRABiEC Marcin, lat 38, zam. Gliwice 
5. WŁODARCZyK Marcin Andrzej, lat 33,  

zam. Gliwice 
6. KiEŁPińSKi Marcin Michał, lat 29, zam. Gliwice 
7. HENNE Barbara Krystyna, lat 52, zam. Gliwice 

WyBORy SAMORZąDOWE – 21 PAźDZiERNiKA 2018
Kandydaci do Rady Miasta – Okręg Wyborczy nr 3 

(biała karta do głosowania z nazwiskami na szarym tle)

Kandydaci do Rady Miasta – Okręg Wyborczy nr 4 
(biała karta do głosowania z nazwiskami na szarym tle)

Więcej informacji dla wyborców na
BIP.GLIWICE.EU/WYBORY_SAMORZADOWE_2018
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MiejSki inForMator wyborczy

WyBORy SAMORZąDOWE – 21 PAźDZiERNiKA 2018
Kandydaci do Sejmiku Województwa Śląskiego 

(biała karta do głosowania z nazwiskami na niebieskim tle)

Lista nr 1 
kww bezpartyjni  
SAMORZąDOWCy

1. NAWROCKi Tomasz Leszek, lat 40, zam. Gliwice
2. STyCZEń Adrian Maciej, lat 39, zam. Będzin
3. JANiK Henryka Krystyna, lat 60, zam. Konopiska
4. iMiELińSKA Anna, lat 49, zam. Wąsosz
5. BRąCEL Lilia Zdzisława, lat 64, zam. Częstochowa
6. ADAMCZyK Jarosław, lat 53, zam. Dąbrowa 

Górnicza

Lista nr 2 
koMitet wyborczy pSL

1. PiLOT Andrzej Antoni, lat 58, zam. Tarnowskie 
Góry

2. WiLK Zygmunt, lat 66, zam. Bytom
3. GRUS Anna Barbara, lat 43, zam. Lubliniec
4. ZAPiÓR Małgorzata, lat 49, zam. Katowice
5. CZAPELKA Agnieszka Zofia, lat 47, zam. Chudów
6. STEFAńSKA Agnieszka, lat 39, zam. Radzionków
7. SOBOL Małgorzata Bożena, lat 37, zam. Łebki
8. POLOCZEK Mariusz Krzysztof, lat 41, zam. Bytom

Lista nr 3  
kw partia zieLoni

1. WiECZOREK Artur Paweł, lat 32, zam. Mysłowice
2. SKOTALCZyK Magdalena Anna, lat 21,  

zam. Dąbrowa Górnicza
3. WRĘBiAK Bartłomiej Marek, lat 32, zam. Bytom
4. MAŚLUCH Ewa, lat 52, zam. Katowice
5. GRABOWSKi Dariusz Gloriusz, lat 20,  

zam. Dąbrowa Górnicza
6. RUPALA Gaja Izabela, lat 24, zam. Katowice

Lista nr 4  
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA  
koaLicja obywateLSka

1. CABAN Renata Wiesława, lat 61, zam. Gliwice
2. GZiK Marek Krzysztof, lat 47, zam. Gliwice
3. BiEDA Halina Maria, lat 56, zam. Bytom
4. EKKERT Lucyna Iwona, lat 67, zam. Tarnowskie 

Góry
5. DEMCZUK Stanisław Wiesław, lat 59,  

zam. Lubliniec
6. BiENiEK Marek Janusz, lat 52, zam. Gliwice
7. NiERyCHŁO Ewa Anna, lat 38, zam. Tąpkowice
8. STRASZAK Tomasz, lat 39, zam. Gliwice
9. SZCZECHOWSKi Krzysztof Andrzej, lat 74,  

zam. Katowice

Lista nr 5 
kkw SLd Lewica razeM

1. WÓJCiK Krzysztof Stefan, lat 60, zam. Bytom
2. PRZyByLSKA-CZAJKOWSKA Barbara Ewa, lat 61, 

zam. Tarnowskie Góry
3. ŁAPińSKi Janusz Henryk, lat 64, zam. Gliwice
4. WiTASiK Rafał Leszek, lat 49, zam. Częstochowa
5. ZAGÓRSKA Jadwiga Franciszka, lat 68,  

zam. Gliwice
6. FiLiPEK Andrzej, lat 67, zam. Radzionków
7. HOFMAN-DyNER Jolanta Maria, lat 58,  

zam. Koty
8. SAMOTUS Teresa Grażyna, lat 61, zam. Gliwice
9. JURECZKO Rafał Krzysztof, lat 37, zam. Pietrzaki

Lista nr 6 
kw razeM

1. KONiECZNy Maciej, lat 38, zam. Gliwice
2. SŁANiA Barbara Joanna, lat 37, zam. Bytom
3. MROZOWSKi Konrad, lat 24, zam. Gliwice
4. STROKOWSKA Helena Zofia, lat 64, zam. Gliwice
5. BEDNARZ Michał Piotr, lat 37, zam. Tarnowskie 

Góry
6. MiCHALSKA Dorota, lat 43, zam. Gliwice
7. WRONA Artur, lat 32, zam. Połomia

Lista nr 7  
kw ruch narodowy rp

1. MiLCZyńSKi Cezary Kazimierz, lat 27,  
zam. Gliwice

2. BŁASińSKi Bartłomiej Marek, lat 27, zam. Bytom
3. MOńKA Julianna Nikola, lat 21, zam. Orzesze
4. NOWiCKi Dariusz Edwin, lat 22, zam. Rybnik
5. MORyC Bogusława Elżbieta, lat 22, zam. Gliwice
6. SKiBA Joanna Gabriela, lat 24, zam. Koszęcin
7. TOCZEK Grzegorz Stanisław, lat 44,  

zam. Kamieniec

Lista nr 8 
KWW KUKiZ’15

1. KARWOT Anna Zofia, lat 46, zam. Chudów
2. TOMCZyK Andrzej Piotr, lat 64, zam. Bytom
3. PŁONKA Jan Paweł, lat 66, zam. Tarnowskie Góry
4. WOŁOSZyN Andrzej Marian, lat 68, zam. Gliwice
5. SŁODCZyK Agnieszka Patrycja, lat 35, zam. Bytom
6. BiSZ Magdalena Joanna, lat 32, zam. Kamieniec
7. JANUS Andrzej, lat 59, zam. Toszek
8. WOźNiAK-ŻAK Aleksandra Anna, lat 37,  

zam. Miasteczko Śląskie
9. BiNKOWSKi Adam Ryszard, lat 34, zam. Koszęcin

Lista nr 9 
KWW WOLNOŚĆ W SAMORZąDZiE

1. TRUŚ Bartłomiej Marcin, lat 25, zam. Gliwice
2. BEŚKA Wojciech Adam, lat 29, zam. Gliwice
3. MiCHNiK Mateusz Błażej, lat 18, zam. Gliwice
4. DOMERADZKA Agata Katarzyna, lat 19,  

zam. Gliwice
5. ANDRZEJEWSKi Bartłomiej, lat 32,  

zam. Katowice
6. KUFEL Urszula Monika, lat 41, zam. Katowice
7. BOMBA Michał Piotr, lat 21, zam. Ruda Śląska
8. SiFCZyK Anna Barbara, lat 33, zam. Gliwice

Lista nr 10 
KW PRAWO i SPRAWiEDLiWOŚĆ

1. PRZEDPEŁSKi Zbigniew Jerzy, lat 60, zam. Bytom
2. KOWALSKi Bartłomiej Leszek, lat 27, zam. Gliwice
3. KUBiCA Józef Jan, lat 60, zam. Tarnowskie Góry
4. OLSZEWSKi Tomasz Jan, lat 31, zam. Tarnowskie 

Góry
5. KOPER-STASZOWSKA Wioletta Maria, lat 41, 

zam. Ruda Śląska
6. ROJ Dominika Monika, lat 28, zam. Draliny
7. KOCUREK Irena Maria, lat 64, zam. Brynek
8. URBANiAK-LEŚNiAK Magdalena Patrycja, lat 31, 

zam. Gliwice
9. ORDON Lesław Zbigniew, lat 53, zam. Bytom

Lista nr 11  
kww poLSkie rodziny razeM

1. TRZASKA Stanisław Adrian, lat 42, zam. Jaworzno
2. SOJKA Alicja Maria, lat 64, zam. Będzin
3. JANiK Aneta Marzena, lat 39, zam. Pyrzowice
4. KOWALÓWKA Zdzisław, lat 66, zam. Bielsko-Biała
5. PATUCHA Bohdan, lat 72, zam. Bielsko-Biała
6. CiNA Elżbieta Barbara, lat 72, zam. Dąbrowa 

Górnicza

Lista nr 12 
kw woLni i SoLidarni

1. PRZyByLSKi Krzysztof, lat 59, zam. Bytom
2. KONDRACiUK Danuta Grażyna, lat 64,  

zam. Gliwice
3. SŁOMCZyńSKi Andrzej Jerzy, lat 60, zam. Orzech
4. ZARZyCKi Roman Zdzisław, lat 55,  

zam. Tarnowskie Góry
5. ROJEK Andrzej Henryk, lat 61, zam. Ciasna
6. BUCZyńSKA Oliwia Ewa, lat 23, zam. Radzionków
7. MiTURA Katarzyna, lat 28, zam. Kalety
8. MiSiEWiCZ Anna, lat 39, zam. Katowice
9. SKOWROńSKA Milena, lat 29, zam. Knurów

Lista nr 14 
KW ŚLONZOKi RAZEM

1. SKUBAŁA Roland Krzysztof, lat 44, zam. Pyskowice
2. KOLANKO Dionizy Piotr, lat 57, zam. Gliwice
3. KLiMEK Henryk Stanisław, lat 64, zam. Bytom
4. WÓJTOWiCZ Dariusz Robert, lat 43,  

zam. Pyskowice
5. SOBOLEWSKA Stefania Magdalena, lat 41,  

zam. Gliwice
6. WiELGOSZ Bolesław Piotr, lat 47, zam. Gliwice
7. WiDERSKA Agata Justyna, lat 41, zam. Zabrze
8. BARTECKA Urszula Maria, lat 74, zam. Chudów

Lista nr 15 
KW ŚPR

1. KÖNiG Aleksander Jan, lat 35, zam. Tarnowskie 
Góry

2. JANy Aniela Maria, lat 60, zam. Tarnowskie Góry
3. LABURDA Jacek Wojciech, lat 56, zam. Bytom
4. GRUDNiK Grzegorz Mariusz, lat 57, zam. Gliwice
5. MACHULSKA Cecylia Zofia, lat 73,  

zam. Tarnowskie Góry
6. SARKOWiCZ Łukasz Jan, lat 42, zam. Paniówki
7. GRyCHTOŁ Aneta Maria, lat 28,  

zam. Gierałtowice
8. CyROń Marian Juliusz, lat 64, zam. Lubliniec
9. MATHEJA Dorota Joanna, lat 51, zam. Toszek

Lista nr 16 
KWW JEDNOŚĆ NARODU 
– wSpÓLnota

1. JANiK Marek Krzysztof, lat 45, zam. Pyrzowice
2. BEDNAREK Anna Maria, lat 66, zam. Jeleśnia
3. KOLiBAJ Jadwiga Olga, lat 76, zam. Katowice
4. CZAPKOWiCZ Marek Artur, lat 50, zam. Tychy
5. GiZDOń Bogdan Leon, lat 60, zam. Łaziska Górne
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MiejSki inForMator wyborczy

WyBORy SAMORZąDOWE – 21 PAźDZiERNiKA 2018
wykaz obwodowych komisji wyborczych w gliwicach

1. Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic, ul. Nad Łąkami 1
2. Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24
3. Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, ul. Wrzosowa 14

4. Szkoła Podstawowa nr 32, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, ul. Wrzosowa 14
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25
8. Przedszkole Miejskie nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Literatów 41

9. Przedszkole Miejskie nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Literatów 41

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

  19.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, 
ul. Kozielska 39

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  20.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
ul. Kozielska 39

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  21.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
ul. Kozielska 39

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

  23.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, 
ul. Obrońców Pokoju 4

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  24.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, 
ul. Obrońców Pokoju 4

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
27. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25
28. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25

29. Przedszkole Miejskie nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11,  
ul. Artura Grottgera 23A

30. Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, ul. Jana Śliwki 8
31. Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, ul. Jana Śliwki 8
32. Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Bernardyńska 2

  33.
Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

45. Filia GCOP Centrum Organizacji Kulturalnych, ul. Studzienna 6
46. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. ks. Marcina Strzody 4
47. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. ks. Marcina Strzody 4
48. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. ks. Marcina Strzody 4
49. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Księcia Ziemowita 12
50. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Górnych Wałów 29
51. V Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Górnych Wałów 29 
52. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
53. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
61. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2
62. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2

nr obwodu 
głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej nr obwodu 

głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

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

63. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1,  
ul. Wiślana 12

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

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

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

  70.
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ul. Akademicka 16

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  73.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  74.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  78.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, 
ul. Płocka 16

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  79.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, 
ul. Płocka 16

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  80.
Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Rubinowa 16A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  82.
Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Rubinowa 16A 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  83.
Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

86. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, 
ul. Adama Mickiewicza 65

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  95.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Adama Asnyka 36

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  105.
Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  106.
Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

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

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

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

15 GRUDNIA 5

22 LIPCA – PATRZ LIPCOWA

a
AGRESTOWA 35
AKACJOWA 38
AKADEMICKA 70
ALEJA MAJOWA 18
ALEJA PRZYJAŹNI 44
ANDERSENA 82
ANDROMEDY 14
ANNY JAGIELLONKI 4
ARCHITEKTÓW 77
ARKOŃSKA 48
ARMII LUDOWEJ – PATRZ ORDONA
ARONII 35
ASNYKA OD NR 1 DO NR 10 WSZYSTKIE 94
ASNYKA OD NR 11 DO KOŃCA WSZYSTKIE 96
ASTRÓW 75
AUGUSTOWSKA 78

AZALII 75

b
BAILDONA 67
BAJANA 97
BAJKOWA 82
BAŁTYCKA 84
BANACHA 70
BANKOWA 50
BARDOWSKIEGO 93
BARLICKIEGO 44
BASZTOWA 47
BATALIONU KOSYNIERÓW 27
BAŻANCIA 22
BEDNARSKA 47
BEGONII 75
BEKASA 103
BERENIKI 12
BERNARDYŃSKA 28
BESKIDZKA 56
BIAŁEJ BRAMY 47
BIAŁOSTOCKA 78
BIEGUSA 105
BIELIKA 105
BIELSKA 78
BIENKA 37
BIESZCZADZKA 54
BLUSZCZOWA 35
BŁ. CZESŁAWA  
OD NR 1 DO 15 NIEPARZYSTE 68

BŁ. CZESŁAWA  
OD NR 17 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 66

BŁ. CZESŁAWA  
OD NR 2 DO NR 28 PARZYSTE 68

BŁ. CZESŁAWA  
OD NR 30 DO KOŃCA PARZYSTE 66

BŁAWATKÓW 75
BŁĘKITNA 24
BŁONIE 65
BOGATKI 104
BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 46
BOJKOWSKA  
WSZYSTKIE OD NR 1 DO NR 20A 89

BOJKOWSKA  
WSZYSTKIE OD NR 101 DO KOŃCA 73

BOJKOWSKA  
WSZYSTKIE OD NR 21 DO NR 80D 91

BOLESŁAWA CHROBREGO 4
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 70
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 84
BOŃCZYKA 15
BORÓWKOWA 1
BOŻONARODZENIOWA 26
BRACI GRIMM 81
BRACKA 56
BRONIEWSKIEGO 7
BRZECHWY 82
BRZOZOWA 38
BUJWIDA 23
BURSZTYNOWA 80
BYDGOSKA 78
BYLINY 44
BYTOMSKA 47
BZÓW 22

c
CARO 81
CECHOWA 30
CEDROWA 22
CEGLARSKA 65
CENTAURA 10

Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

WyBORy SAMORZąDOWE – 21 PAźDZiERNiKA 2018

uLica nr 
obwodu uLica nr 

obwodu uLica nr 
obwodu uLica nr 

obwodu

CERAMIKÓW 76
CHABROWA 74
CHAŁUBIŃSKIEGO 25
CHAŁUPNICZA 67
CHATKA PUCHATKA 3
CHEŁMOŃSKIEGO 29
CHEŁMSKA 78
CHEMICZNA 80
CHMIELNA 74
CHODKIEWICZA 41
CHODŹKI 54
CHOPINA 52
CHORZOWSKA  
NIEPARZYSTE OD NR 1 DO NR 39 39

CHORZOWSKA  
NIEPARZYSTE OD NR 41 DO KOŃCA 38

CHORZOWSKA  
PARZYSTE OD NR 44 DO KOŃCA 38

CHORZOWSKA  
PARZYSTE OD NR 2 DO NR 42 39

CHUDOBY 44
CICHA 65
CICHOCIEMNYCH 97
CIESIELSKA 77
CIESZYŃSKA 22
CIOŁKOWSKIEGO 7
CIUPKÓW 83
CMENTARNA 54
CYRANECZKI 104
CYTADELI WARSZAWSKIEJ 81
CZAJKI 104
CZAPLI 103
CZARNIECKIEGO 40
CZEKANOWSKIEGO 25
CZEREMCHOWA 35
CZEREŚNIOWA 22
CZERNEGO 92
CZERSKIEGO 25
CZĘSTOCHOWSKA 71
CZOKA 25
CZOŁGOWA 1
CZWARTAKÓW 21

d
DAMROTA 85
DARZ BÓR 11
DASZYŃSKIEGO  
NIEPARZYSTE OD NR 59 DO NR 149 85

DASZYŃSKIEGO  
PARZYSTE OD NR 58 DO NR 150 84

DASZYŃSKIEGO  
WSZYSTKIE OD NR 1 DO NR 57 17

DASZYŃSKIEGO  
WSZYSTKIE OD NR 151 DO NR 290 83

DASZYŃSKIEGO  
WSZYSTKIE OD NR 300 DO KOŃCA 76

DĄBROWSKIEGO 40
DEKABRYSTÓW 82
DERKACZA (BEZ NR 10) 103
DĘBOWA 38
DIAMENTOWA 81
DŁUGA 53
DŁUGOSZA 53
DOJAZDOWA 65
DOLNA 65
DOLNEJ WSI 83
DOLNYCH WAŁÓW 47
DOMAŃSKIEGO 30
DOMEYKI 25
DOŻYNKOWA 73
DROZDÓW 101
DRZYMAŁY 57
DUBOIS 44
DUNIKOWSKIEGO 47
DWORCOWA 46
DWORSKA 31
DYBOWSKIEGO 25
DZIERŻONA WSZYSTKIE OD NR 1 DO 30 98
DZIERŻONA  
WSZYSTKIE OD NR 31 DO KOŃCA 93

DZIEWANNY 32
DZIONKARZY 61

e
EDISONA 2
EIFFEL’A 2
EINSTEINA 2
EKONOMISTÓW 76
ELEKTRYKÓW 76
ELSNERA 26
EMILII PLATER 21
ESPERANTYSTÓW 24

EZOPA 81

F
FABRYCZNA 3
FAŁATA 29
FICKA 83
FIOŁKOWA 4
FIZYKÓW 76
FLORERA 93
FLORIAŃSKA 27
FOLWARCZNA 27
FORNALSKIEJ – PATRZ MODELARZY
FRANCISZKAŃSKA  
WSZYSTKIE OD NR 1 DO 11 69

FRANCISZKAŃSKA  
WSZYSTKIE OD NR 13 DO KOŃCA 66

FREDRY 44
FREZJI 75
FUNKA 25

g
GAGARINA 19
GAJDY 38
GAJOWA 11
GALAKTYKI 11
GAŁCZYŃSKIEGO 6
GANKOWA 55
GAUDIEGO 78
GDAŃSKA 66
GDYŃSKA 26
GENERAŁA ANDERSA 21
GENERAŁA BEMA 54
GENERAŁA BERBECKIEGO  
OD NR 2 DO NR 4 PARZYSTE 45

GENERAŁA BERBECKIEGO  
OD NR 6 DO KOŃCA PARZYSTE 44

GENERAŁA BERBECKIEGO  
OD NR 1 DO NR 9 NIEPARZYSTE 45

GENERAŁA BERBECKIEGO  
OD NR 11 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 44

GENERAŁA OKULICKIEGO 20
GENERAŁA SIKORSKIEGO  
OD NR 2 DO NR 34 PARZYSTE 58

GENERAŁA SIKORSKIEGO  
OD NR 36 DO NR 114 PARZYSTE 59

GENERAŁA SIKORSKIEGO  
OD NR 1 DO NR 21 NIEPARZYSTE 58

GENERAŁA SIKORSKIEGO  
OD NR 116 DO KOŃCA PARZYSTE 56

GENERAŁA SIKORSKIEGO  
OD NR 23 DO NR 91 NIEPARZYSTE 59

GENERAŁA SIKORSKIEGO  
OD NR 93 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 56

GENERAŁA ZAJĄCZKA 35
GEODETÓW 77
GIERYMSKIEGO 34
GIPSOWA 98
GLEBOWA 74

GŁOGOWSKA 54
GŁOWACKIEGO 83
GŁÓWNA 3
GNIEŹNIEŃSKA 78
GODULI 58
GOJAWICZYŃSKIEJ 3
GOMUŁKI – PATRZ RUBINOWA
GOPLANY 83
GORKIEGO – PATRZ WRZEŚNIOWA
GORZOŁKI 71
GOŹDZIKOWA 75
GÓRNA 65
GÓRNIKÓW 65
GÓRNYCH WAŁÓW 50
GÓRY CHEŁMSKIEJ 18
GRABOWA 38
GRABOWSKIEGO 23
GRANICZNA 22
GRANITOWA 81
GRAŻYNY 38
GRAŻYŃSKIEGO 26
GRODECKIEGO 25
GRODOWA 50
GROMADZKA 57
GRONOWA 74
GROTTGERA  
OD NR 1 DO NR 31 NIEPARZYSTE 29

GROTTGERA  
OD NR 2 DO NR 50 PARZYSTE 29

GROTTGERA  
OD NR 33 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 36

GROTTGERA  
OD NR 58 DO KOŃCA PARZYSTE 36

GRUSZCZYŃSKIEGO 45
GRYCZANA 74

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

h
HALICKA 78
HANDLOWA 20
HARCERSKA 15
HELSKA 84
HIBNERA – PATRZ SPADOCHRONIARZY
HLUBKA 46
HŁASKI 83
HOBLERA 43
HUSARSKA 84
HUTNICZA 68

i
IDY 38
IZERSKA 81

j
JABŁONI 22
JAGIELLOŃSKA 69
JAGODOWA 1
JAKUBA WUJKA 40
JAŁOWCOWA 22
JANA III SOBIESKIEGO  
OD NR 1 DO NR 15 NIEPARZYSTE 52

JANA III SOBIESKIEGO  
OD NR 17 DO NR 25 NIEPARZYSTE 53

JANA III SOBIESKIEGO  
OD NR 2 DO NR 18 PARZYSTE 52

JANA III SOBIESKIEGO  
OD NR 20 DO NR 28 PARZYSTE 53

JANA III SOBIESKIEGO  
OD NR 27 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 86

JANA III SOBIESKIEGO  
OD NR 30 DO KOŃCA PARZYSTE 86

JANA PAWŁA II 49
JARACZA 3
JARZĘBINOWA 35
JASIŃSKIEGO 93
JASKÓŁCZA 100
JASNA 92
JASNOGÓRSKA 16
JAWOROWA 38
JEDNOŚCI  
OD NR 1 DO NR 16 WSZYSTKIE 58

JEDNOŚCI  
OD NR 17 DO KOŃCA WSZYSTKIE 59

JESIENNA 64
JESIONOWA 38
JEZIORNA 73
JEŻYNOWA 35
JĘCZMIENNA 74
JODŁOWA 38
JONDY 85
JOWISZA 11
JUNAKÓW 96

k
KACZYNIEC 50
KADŁUBKA 25
KALINOWA 35
KALISKA 78
KANAŁOWA 2
KAPLICZNA 38
KARNAWAŁOWA 26
KAROLINKI 84
KARPACKA 54
KARSKIEGO 7
KASPROWICZA  
OD NR 1 DO NR 37 NIEPARZYSTE 57

KASPROWICZA  
OD NR 2 DO NR 42 PARZYSTE 57

KASPROWICZA  
OD NR 39 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 58

KASPROWICZA  
OD NR 44 DO KOŃCA PARZYSTE 58

KASPRZAKA 80
KASZTANOWA 31
KASZUBSKA 70
KAZIMIERZA WIELKIEGO 53
KIELECKA 78
KILIŃSKIEGO  
OD NR 1 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 93

KILIŃSKIEGO  
OD NR 2 DO KOŃCA PARZYSTE 94

KLASZTORNA 2
KLONOWA 65
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KŁODNICKA 46
KŁOSISTA 29
KNIEJOWA 11
KNIEWSKIEGO – PATRZ PARALOTNIARZY
KNUROWSKA 74
KOCHANOWSKIEGO  
OD NR 1 DO NR 24 WSZYSTKIE 101

KOCHANOWSKIEGO  
OD NR 25 DO KOŃCA WSZYSTKIE 88

KOKOSZKI 103
KOLBERGA 34
KOLEJARZY 43
KOLEJOWA 1
KOLIBRÓW 105
KONA – PATRZ BRZECHWY
KONARSKIEGO 72
KONICZYNOWA 74
KONOPNICKIEJ 44
KONWALII 75
KOPALNIANA 91
KOPERNIKA  
OD NR 1 DO NR 63A WSZYSTKIE 13

KOPERNIKA  
OD NR 65 DO KOŃCA WSZYSTKIE 14

KORALOWA 80
KORASZEWSKIEGO 35
KORCZOKA 57
KORFANTEGO 51
KORMORANÓW 106
KOSMONAUTÓW 5
KOSÓW 100
KOSSAKA 36
KOSTKI 68
KOSYNIERÓW 84
KOSZALIŃSKA 78
KOŚCIELNA 45
KOŚCIUSZKI 52
KOTLARSKA 30
KOWALSKA 32
KOWNACKIEJ 8
KOZIELSKA  
OD NR 1 DO NR 3 NIEPARZYSTE 17

KOZIELSKA  
OD NR 117 DO NR 207 NIEPARZYSTE 81

KOZIELSKA  
OD NR 122 DO NR 254 PARZYSTE 81

KOZIELSKA  
OD NR 2 DO NR 18 PARZYSTE 17

KOZIELSKA  
OD NR 20 DO NR 38 PARZYSTE 18

KOZIELSKA  
OD NR 297 DO KOŃCA WSZYSTKIE 78

KOZIELSKA  
OD NR 31 DO NR 77 NIEPARZYSTE 19

KOZIELSKA  
OD NR 46 DO NR 120 PARZYSTE 19

KOZIELSKA  
OD NR 5 DO NR 29 NIEPARZYSTE 18

KOZIELSKA OD NR 79 DO NR 115 
NIEPARZYSTE 20

KOZŁOWSKA 84
KRAKUSA 39
KRASICKIEGO 93
KRASIŃSKIEGO 7
KRASZEWSKIEGO 4
KRESOWA 78
KROKUSÓW 75
KRÓLEWSKIEJ TAMY 67
KRÓLOWEJ BONY 49
KRÓLOWEJ JADWIGI 69
KRÓTKA 45
KRUCZA 105
KRUCZKOWSKIEGO – PATRZ KARSKIEGO
KRUPNICZA 50
KRUSZYNOWA 35
KRZYWA 68
KSIĘDZA STRZODY 46
KU DOŁOM 83
KUJAWSKA OD NR 1 DO KOŃCA 
NIEPARZYSTE 65

KUJAWSKA OD NR 2 DO NR 12A 
PARZYSTE 70

KUJAWSKA OD NR 34 DO KOŃCA 
PARZYSTE 65

KUKUCZKI 25
KUNICKIEGO 93
KURPIOWSKA 26
KUSOCIŃSKIEGO 95
KUŹNICKA 26
KWIATOWA 3
KWIATÓW POLNYCH 74

uLica nr 
obwodu uLica nr 

obwodu uLica nr 
obwodu uLica nr 

obwodu

L
LAS ŁABĘDZKI 11
LAWENDOWA 75
LEGNICKA 26
LEKARSKA 76
LELEWELA 51
LEMA 8
LEONARDA DA VINCI 2
LESZCZYNOWA 35
LEŚNA 35
LEWKONII 75
LIBELTA 43
LIGOCKA 24
LIGONIA 85
LIGUSTROWA 35
LILIOWA 94
LIMANOWSKIEGO 56
LINDEGO 39
LIPCOWA 5
LIPOWA 43
LISIA 22
LITERATÓW 8
LNIANA 74
LOMPY 50
LOTNIKÓW  
OD NR 1 DO NR 38 WSZYSTKIE 94

LOTNIKÓW  
OD NR 39 DO NR 70 WSZYSTKIE 95

LOTNIKÓW  
OD NR 71 DO KOŃCA WSZYSTKIE 91

LUBELSKA 78
LUBLINIECKA 29
LUKSEMBURG 6
LUTYCKA 48
LWOWSKA 78

Ł
ŁABĘDZKA 80
ŁANOWA 74
ŁĄKOWA 74
ŁOWICKA 26
ŁÓDZKA 78
ŁUKASIEWICZA 25
ŁUŻYCKA 70

M
MAGNOLII 75
MAJAKOWSKIEGO 4
MAKOWSKIEGO 36
MAKÓW 75
MAKUSZYŃSKIEGO 8
MALCZEWSKIEGO 29
MALINOWA 35
MALINOWSKIEGO 52
MAŁA 86
MAŁOPOLSKA 26
MARKSA – PATRZ POPIEŁUSZKI
MARYNARSKA 77
MARZANKI  
OD NR 1 DO NR 16 WSZYSTKIE 88

MARZANKI  
OD NR 18 DO KOŃCA WSZYSTKIE 100

MASTALERZA 30
MATEJKI 47
MAZOWIECKA 26
MECHANIKÓW 4
METALOWCÓW 3
MEWY 102
MIARKI 51
MICHAŁOWSKIEGO 29
MICKIEWICZA 86
MIELĘCKIEGO 16
MIESZKA I 84
MIĘDZY WZGÓRZAMI 83
MIKOŁOWSKA 49
MIŁA 3
MIODOWA 74
MITRĘGI – PATRZ HLUBKA
MLECZNA 47
MŁODEGO GÓRNIKA 60
MŁODEGO HUTNIKA 39
MŁODOPOLSKA 64
MŁODYCH PATRIOTÓW 98
MŁODZIEŻOWA 60
MŁYŃSKA 51
MODELARZY 96
MODRZEJEWSKIEJ 66
MONIUSZKI 72
MORAWSKA 26
MORCINKA 7

MORSKA 84
MOŚCICKIEGO 25
MURARSKA 2
MYŚLIWSKA OD NR 1 DO NR 23 WSZYSTKIE 15
MYŚLIWSKA  
OD NR 24 DO KOŃCA WSZYSTKIE 22

n
NA FILARZE 57
NA ŁUKU 26
NA MIEDZY 29
NA PIASKU 46
NA SKARPIE 52
NA UBOCZU 83
NA WZGÓRZU 53
NA ZBIEGU 35
NAD BYTOMKĄ 38
NAD KANAŁEM 4
NAD ŁĄKAMI 1
NAD STAWEM 83
NAD TORAMI 31
NADBRZEŻNA 58
NADRZECZNA 18
NAŁKOWSKIEJ 3
NARCYZÓW 4
NARUTOWICZA 4
NASYP 46
NAUCZYCIELSKA 77
NIEDBALSKIEGO – PATRZ GRANITOWA
NIEDURNEGO 56
NIEMCEWICZA 7
NIEPASZYCKA 2
NIEZAPOMINAJKI 75
NOAKOWSKIEGO 31
NOBLA 78
NORWIDA 86
NOWA 95
NOWOROCZNA 26
NOWOSĄDECKA 78
NOWY ŚWIAT  
OD NR 1 DO NR 24 WSZYSTKIE 88

NOWY ŚWIAT  
OD NR 25 DO KOŃCA WSZYSTKIE 101

o
OBROŃCÓW WESTERPLATTE 24
OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 23
OBROŃCÓW POKOJU 23
OCIEPKI – PATRZ TURKUSOWA
ODLEWNIKÓW 67
ODROWĄŻÓW 55

OFICERSKA 77
OGRODOWA 22
OKOPOWA 46
OKRĘŻNA 65

OKRZEI 37
OLCHOWA 105
OLEŚNICKIEGO 86
OLIMPIJSKA 3
OLSZEWSKIEGO 25
OLSZTYŃSKA 78
OLSZYNKI 67
OMAŃKOWSKIEJ 25
ONZ 22
OPAWSKA 100
OPLA 2
OPOLSKA 41
ORCHIDEI 75
ORDONA – NUMERY NIEPARZYSTE 20
ORDONA – NUMERY PARZYSTE 21
ORIONA 11
ORKANA 83
ORKISZOWA 74
ORLĄT ŚLĄSKICH 27

ORLICKIEGO 16
ORŁÓW 105
ORZECHOWA 22
ORZESZKOWEJ 84
OSSOLIŃSKICH 8
OSSOWSKIEGO 93
OŚWIĘCIMSKA 4
OWCZARSKA 31
OWOCOWA 29
OWSIANA 17

p
PADEREWSKIEGO 24
PANA TWARDOWSKIEGO 7
PANEWNICKA 65
PANUFNIKA 26

PARALOTNIARZY 93
PARKOWA 74
PARTYZANTÓW 6
PASKA 26
PATROLOWA 27
PAULIŃSKA 69
PCK 23
PELIKANA 105
PERKOZA 106
PERŁOWA 81
PERSEUSZA 12
PIASECKIEGO 24
PIASKOWA 7
PIASTOWSKA  
OD NR 1 DO NR 17 WSZYSTKIE 94

PIASTOWSKA  
OD NR 18 DO KOŃCA WSZYSTKIE 96

PIEKARSKA 77
PIETRUSIŃSKIEGO 93
PIĘKNA 4
PILOTÓW 94
PIONIERÓW 15
PIRAMOWICZA 72
PISTACJOWA 74
PIWNA 46
PLAC GRUNWALDZKI 53
PLAC INWALIDÓW WOJENNYCH 45
PLAC JAŚMINU 75
PLAC KRAKOWSKI 48
PLAC MARIACKI 55
PLAC MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 45
PLAC MICKIEWICZA 51
PLAC MLECZNY 51
PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 3
PLAC PIASTÓW 46
PLAC RZEŹNICZY 45
PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 51

PLANETARNA 7
PLATYNOWA 81
PLEBAŃSKA 45
PLEBISCYTOWA 16
PLISZKI 104
PLONOWA 74
PŁAŻYŃSKIEGO 65
PŁOCKA 78
PŁOWIECKA 84
POCZTOWA 65
POD BOREM 11
POD MURAMI 47
PODLESIE 35
PODMOKŁA 2
POEZJI 9
POGODNA 61
POKOJU 2
POLA 67
POLIGONOWA 83
POLNA 29
POŁUDNIOWA 83
POMORSKA 26
PONIATOWSKIEGO 37
POPIEŁUSZKI 7
PORTOWA 31
PORZECZKOWA 35
POWROŹNICZA 30
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 45
POZIOMKOWA 1
POZNAŃSKA 57
PRAWNIKÓW 76
PROZY 8
PRUSA 53
PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 45
PRZEDWIOŚNIE 62
PRZEMYSKA 78
PRZEMYSŁOWA 31
PRZEWOZOWA 66
PRZY RACIBORSKIEJ BRAMIE 51
PRZY TAMIE 31
PRZYDROŻNA 24
PRZYNICZYŃSKIEGO KSIĘDZA 35

PRZYSZŁOŚCI 
OD NR 52 DO KOŃCA PARZYSTE 61

PRZYSZŁOŚCI  
OD NR 1 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 61

PRZYSZŁOŚCI  
OD NR 2 DO NR 50 PARZYSTE 62

PRZYSZOWSKA 6
PSZCZYŃSKA  
OD NR 1 DO NR 65A NIEPARZYSTE 87

PSZCZYŃSKA  
OD NR 133 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 65
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PSZCZYŃSKA  
OD NR 2 DO NR 76 PARZYSTE 87

PSZCZYŃSKA  
OD NR 200 DO KOŃCA PARZYSTE 65

PSZCZYŃSKA  
OD NR 67 DO NR 131 NIEPARZYSTE 89

PSZCZYŃSKA OD NR 78 DO NR 198 
PARZYSTE (BEZ NR 100) 89

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

r
RACIBORSKA 50
RACŁAWICKA 52
RADIOWA 84
RADOMSKA 79
RADOSNA 3
RAPACKIEGO – PATRZ  
OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ
RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH 90
REJA 57
REJTANA 7
REKREACYJNA 1
REYMONTA 54
ROBOTNICZA 67
RODZINNA 6
ROGERA 35
ROGOZIŃSKIEGO 25
ROLNA 35
ROLNIKÓW 73
ROSTKA 35
RÓWNA 93
RÓŻANA 4
RUBINOWA 82
RUMIANKOWA 1
RUTKIEWICZ 25
RUTKOWSKIEGO – PATRZ FLORERA
RYBACKA 76
RYBITWY 102
RYBNICKA  
OD NR 1 DO NR 19 WSZYSTKIE 87

RYBNICKA  
OD NR 20 DO NR 54 PARZYSTE 101

RYBNICKA  
OD NR 21 DO NR 31 NIEPARZYSTE 101

RYBNICKA  
OD NR 43 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 98

RYBNICKA  
OD NR 56 DO KOŃCA PARZYSTE 98

RYDYGIERA 93
RYMERA 65
RYNEK 47
RZECZYCKA 2
RZEPAKOWA 74
RZESZOWSKA 79

S
SADOWA 80
SAMOTNA 65
SANDOMIERSKA 79
SARNIA 22
SATURNA 10
SATYRYKÓW 8
SAWICKIEJ – PATRZ SZYBOWCOWA
SDKPIL 82
SIEDLECKA 79
SIEMIŃSKIEGO 51
SIENKIEWICZA 44
SIENNA 74
SIERONIA – PATRZ PERŁOWA
SIKORNIK 100
SIKORY 35
SKALSKIEGO – PATRZ EZOPA
SKARBNIKA 57
SKARGI 86
SKŁADOWA 30
SKŁODOWSKIEJ-CURIE 70
SKOWROŃCZA 100
SKOWROŃSKIEGO 36
SŁONECZNA 83
SŁONECZNE WZGÓRZE 83
SŁONECZNIKOWA 74
SŁOWACKIEGO 85
SŁOWIKÓW 106
SMOLNICKA 74
SNOPOWA 73
SOBIESKIEGO – PATRZ  
JANA III SOBIESKIEGO

SOBÓTKI 88
SOJKI 2
SOKOŁA 15
SOLSKIEGO 99
SOŁTYSA 26
SOŁTYSIA 57
SOPOCKA 79
SOWIŃSKIEGO 84
SPACEROWA 74
SPADOCHRONIARZY 93
SPOKOJNA 4
SPORTOWA 66
SPÓŁDZIELCZA 41
SREBRNA 81
STABIKA 55
STALMACHA 49
STANISŁAWOWSKA 79
STARA CEGIELNIA 83
STAROGLIWICKA  
OD NR 1 DO NR 100 WSZYSTKIE 2

STAROGLIWICKA  
OD NR 101 DO KOŃCA WSZYSTKIE 80

STAROMIEJSKA 2
STASZICA 55
STEFANA BATOREGO 7
STEPOWA 26
STORCZYKÓW 75
STRAŻACKA 1
STRYJSKA 79
STRZELCÓW BYTOMSKICH  
OD NR 1 DO NR 61 NIEPARZYSTE 3

STRZELCÓW BYTOMSKICH  
OD NR 2 DO NR 70 PARZYSTE 3

STRZELCÓW BYTOMSKICH  
OD NR 63 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 1

STRZELCÓW BYTOMSKICH  
OD NR 72 DO KOŃCA PARZYSTE 1

STRZELECKIEGO 25
STRZELNICZA 22
STUDZIENNA 45
STWOSZA 35
STYCZYŃSKIEGO 17
SUDECKA 54
SYLWESTROWA 26
SYRIUSZA 11
SZAFIROWA 82
SZARA 69
SZARYCH SZEREGÓW 98
SZCZECIŃSKA 84
SZCZEPANOWSKIEGO 67
SZCZĘŚĆ BOŻE 56
SZENWALDA – PATRZ LEMA
SZKOLNA 45
SZLAK KOLEJOWY 8
SZMARAGDOWA 81
SZOBISZOWICKA 30
SZPARAGOWA 74
SZTABU POWSTAŃCZEGO  
WSZYSTKIE NUMERY NIEPARZYSTE 27

SZTABU POWSTAŃCZEGO  
WSZYSTKIE NUMERY PARZYSTE 28

SZTYGARSKA 56
SZYBOWA 54
SZYBOWCOWA 93
SZYMANOWSKIEGO 26

Ś
ŚLĄSKA 26
ŚLIWKI 31
ŚLUSARSKA 30
ŚNIADECKICH 25
ŚREDNIA 45
ŚWIDNICKA 79
ŚWIERKOWA 11
ŚWIĘTEGO ANDRZEJA 33
ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA 74
ŚWIĘTEGO HUBERTA 26
ŚWIĘTEGO JACKA 65
ŚWIĘTEGO JÓZEFA 65
ŚWIĘTEGO LUDWIKA 83
ŚWIĘTEGO MARKA DO NR 5 WSZYSTKIE 43
ŚWIĘTEGO MARKA  
OD NR 6 DO KOŃCA WSZYSTKIE 36

ŚWIĘTEGO MICHAŁA 60
ŚWIĘTEGO URBANA 31
ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 22
ŚWIĘTEJ ANNY 68
ŚWIĘTEJ BARBARY 46
ŚWIĘTEJ BRONISŁAWY 41
ŚWIĘTEJ CECYLII 66
ŚWIĘTEJ ELŻBIETY 39

ŚWIĘTEJ KATARZYNY 69
ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY 30
ŚWIĘTOJAŃSKA  
OD NR 1 DO NR 37 NIEPARZYSTE 32

ŚWIĘTOJAŃSKA  
OD NR 2 DO NR 46 PARZYSTE 32

ŚWIĘTOJAŃSKA  
OD NR 39 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 34

ŚWIĘTOJAŃSKA  
OD NR 48 DO KOŃCA PARZYSTE 34

ŚWIĘTOKRZYSKA 51

t
TARGOSZA – PATRZ KORALOWA
TARGOWA 42
TARNINOWA 35
TARNOGÓRSKA  
OD NR 1 DO NR 151 WSZYSTKIE 36

TARNOGÓRSKA  
OD NR 174 DO KOŃCA PARZYSTE 25

TARNOGÓRSKA  
OD NR 189 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 25

TARNOPOLSKA 79
TATRZAŃSKA 56
TESLI 2
TĘCZOWA 7
TKACKA 47
TOKARSKA 77
TOPOLOWA 38
TORUŃSKA 94
TOSZECKA  
OD NR 1 DO NR 85 WSZYSTKIE 32

TOSZECKA  
OD NR 101 DO NR 169 WSZYSTKIE 10

TOSZECKA  
OD NR 170 DO KOŃCA WSZYSTKIE 1

TOSZECKA  
OD NR 86 DO NR 100 WSZYSTKIE 15

TOWAROWA 38
TRAKTORZYSTÓW 76
TRAUGUTTA 41
TRZECH KRÓLI 26
TULIPANÓW 75
TURKUSOWA 80
TUWIMA 5
TYLNA 60
TYMIANKOWA 73

u
UDZIELI 34
UŁAŃSKA 84
URODZAJNA 74
USTROŃ 98
USZCZYKA 31

w
WADOWICKA 79
WAKACYJNA 1
WALISZEWSKIEGO 34
WAŁBRZYSKA 79
WANDY 37
WARMIŃSKA 26
WARSZAWSKA 33
WARYŃSKIEGO 7
WARZYWNA 74
WASILEWSKIEJ 4
WAWELSKA 57
WAZÓW 8
WESOŁA 80
WĘGLOWA 56
WIĄZOWA 22
WICHROWE WZGÓRZE 83
WIDOKOWA 81
WIECZORKA – PATRZ SIEMIŃSKIEGO
WIEJSKA 80
WIELICKA 58
WIELKANOCNA 26
WIELKIEJ NIEDŹWIEDZICY 15
WIELKOPOLSKA 26
WIENIAWSKIEGO 6
WIERTNICZA 31
WIERZBOWA 4
WIGILIJNA 26
WILEŃSKA 79
WILGI 105
WILLOWA 81
WIOSENNA 2
WIŚLANA 63
WIŚNIOWA 22
WITKIEWICZA 42
WITOSA 83
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 4

WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 99
WODNA 47
WOLNOŚCI 4
WOLSKIEGO 40
WÓJTOWSKA 83
WROCŁAWSKA 48
WRÓBLEWSKIEGO 40
WRZEŚNIOWA 6
WRZOSOWA 3
WSCHODNIA 60
WSPÓLNA 2
WUJKA JAKUBA 40
WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 44
WYBRZEŻE WOJSKA POLSKIEGO 45
WYCZÓŁKOWSKIEGO  
OD NR 1 DO NR 100 WSZYSTKIE 2

WYCZÓŁKOWSKIEGO  
OD NR 101 DO KOŃCA WSZYSTKIE 79

WYSOKA 47
WYSPIAŃSKIEGO  
WSZYSTKIE NUMERY NIEPARZYSTE 18

WYSPIAŃSKIEGO  
WSZYSTKIE NUMERY PARZYSTE 16

z
ZABRSKA  
OD NR 1 DO NR 17A NIEPARZYSTE 69

ZABRSKA  
OD NR 16 DO KOŃCA PARZYSTE 68

ZABRSKA  
OD NR 19 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 68

ZABRSKA  
OD NR 2 DO NR 14 PARZYSTE 69

ZACHODNIA 83
ZACISZE 2
ZAJĘCZA 22
ZAKĄTEK LEŚNY 3
ZAKOLE 43
ZAKOPIAŃSKA 79
ZAMENHOFA 24
ZAMKOWA 2
ZAMOJSKA 79
ZAPOLSKIEJ 8
ZAWADZKIEGO – PATRZ ANNY JAGIELLONKI

ZAWISZY CZARNEGO 53
ZAWODNA 54
ZBOŻOWA 31
ZGRZEBNIOKA 26
ZIELIŃSKIEGO 4
ZIELNA 74
ZIELONA 81
ZIELONE WZGÓRZE 83
ZIEMIĘCICKA 1
ZIEMOWITA 49
ZIĘBIA 100
ZIMNEJ WODY 72
ZIMORODKA 102
ZŁOTA 81
ZUBRZYCKIEGO – PATRZ  
CICHOCIEMNYCH
ZWIĄZKOWA 54
ZWM – PATRZ CZERNEGO
ZWYCIĘSTWA  
OD NR 1 DO NR 21 NIEPARZYSTE 45

ZWYCIĘSTWA  
OD NR 2 DO NR 28 PARZYSTE 45

ZWYCIĘSTWA  
OD NR 23 DO KOŃCA NIEPARZYSTE 44

ZWYCIĘSTWA  
OD NR 30 DO KOŃCA PARZYSTE 44

ZYGMUNTA STAREGO  
DO NR 19 WSZYSTKIE 50

ZYGMUNTA STAREGO  
OD NR 20 DO KOŃCA WSZYSTKIE 99

ZYGMUNTOWSKA 9

ź, Ż
ŹRÓDLANA 81
ŻABIŃSKIEGO – PATRZ SZAFIROWA
ŻEGLARSKA 1
ŻELEŃSKIEGO – BOYA 8
ŻEŃCÓW 73
ŻERNICKA 26
ŻEROMSKIEGO  
OD NR 1 DO NR 31 WSZYSTKIE 58

ŻEROMSKIEGO  
OD NR 32 DO KOŃCA WSZYSTKIE 59

ŻÓŁKIEWSKIEGO 40
ŻURAWIA 105
ŻURAWINOWA 73
ŻWIRKI I WIGURY 91
ŻYTNIA 74
ŻYWIECKA 79
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OGŁOSZENiA
oferty pracy

numer naboru 4/2018

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

ogłasza nabór na  
2 WOLNE STANOWiSKA URZĘDNiCZE W DZiALE LOKALi KOMUNALNyCH,

w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

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

• gospodarowaniu zasobem lokalowym 
Miasta Gliwice.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumentowa-

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

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

• znajomość problematyki zarządzania 
nieruchomościami,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicz-
nych,

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

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism urzę-

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

 Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, dobra 

organizacja pracy, odporność na stres.

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

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

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

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

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.

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

na stronie internetowej Zakładu Gospo-

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

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
(kserokopie),

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie,

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

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

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

Oświadczenia muszą być własnoręcznie 
podpisane. 

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

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

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

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

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

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

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

● fryzjer/ka 
wykształcenie kierunkowe, doświadczenie mile widziane, 
umiejętności fryzjerskie, cały lub 1/2 etatu – do uzgod-
nienia, miejsce pracy: Gliwice;

● operator żurawia 
wykształcenie zawodowe, 2 lata doświadczenia zawodo-
wego, uprawnienia operatora żurawia, jedna zmiana, praca 
w charakterze operatora na terenie Gliwic;

● kierowca kat. C (betoniarka) 
wykształcenie min. podstawowe, doświadczenie zawodo-
we: brak wymagań, prawo jazdy kat. C, brak przeciwwska-
zań do pracy na wysokościach (konieczność wchodzenia 
na drabinkę i mycia leja górnego betonomieszarki), mile 
widziane uprawnienia operatora pompy do betonu, zakres 
obowiązków: dostawa betonu z miejsca produkcji na budo-
wę, obsługa betonomieszarki przez cały cykl od załadunku 
do wyładunku, jedna zmiana, miejsce pracy: Knurów;

● pracownik warsztatowy 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie: brak wymagań, 
uprawnienia na wózki widłowe, zakres obowiazków: proste 
prace w warsztacie, gięcie, cięcie, malowanie, umowa-zle-
cenie, miejsce pracy: Gliwice;

● kucharz 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe:  
6 miesięcy, zakres obowiazków: wstępne przygotowywanie 
dań, wydawanie posiłków, doprawianie dań, układanie 
karty menu, dekorowanie posiłków, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

● kierowca samochodu dostawczego 
wykształcenie zawodowe, roczne doświadczenie zawo-
dowe, prawo jazdy kat. B, odporność na stres, komuni-
katywność, zakres obowiązków: prowadzenie pojazdu 
dostawczego o docelowej masie całkowitej do 3,5 tony, 
nadzór nad prawidłowym załadunkiem i rozładunkiem, 
wypełnianie dokumentów transportowych, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

● monter stolarki budowlanej (drzwi) 
wykształcenie: brak wymagań, wymagane doświadczenie 
zawodowe, prawo jazdy kat. B, montaż stolarki budowlanej 
– montaż drzwi, jedna zmiana, miejsce pracy: teren Śląska;

● pomocnik elektromontera 
wykształcenie zawodowe lub średnie, prawo jazdy  
kat. B, upr. SEP, prace przy budowie linii napowietrznych 
NN i SN oraz przyłączy elektroenergetycznych, jedna zmia-
na, miejsce pracy: woj. śląskie.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac inwalidów Wojennych 12,  

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 11 października 2018 r.

numer naboru CKZiU1/4/2018
DyREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENiA ZAWODOWEGO  

i uStawicznego nr 1 w gLiwicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

SPECJALiSTA DS. KSiĘGOWOŚCi.
Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. księgowanie rachunku dochodów budżetowych, 

rachunków dochodów wydzielonych, ZFSŚ,
2. rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatku VAT,
3. uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami 

w ramach księgowych rachunków, 
4. sporządzanie sprawozdań z prowadzonych 

rachunków.

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

z państw członkowskich Unii Europejskiej albo 
obywatelstwa innych państw, jeśli ich obywate-
lom, na podstawie umów międzynarodowych 
lub przepisów prawa wspólnotowego, przy-
sługuje prawo podejmowania zatrudnienia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

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

4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe,

5. znajomość przepisów dotyczących podatku VAT, 
ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach 
publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. przy wykształceniu średnim – staż pięciu lat 

pracy,
2. przy wykształceniu wyższym – staż czterech 

lat pracy,
3. umiejętność praktycznego stosowania aktów 

prawnych zamieszczonych w ogłoszeniu o na-
borze,

4. znajomość programu Vulcan Finanse, KSAT, 
EXCEL.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
1. sumienność, samodzielność, zaangażowanie, 

systematyczność, odpowiedzialność za powie-
rzone zadania,

2. dyspozycyjność.

informacja o warunkach pracy na danym stano-
wisku:
1. praca biurowa w systemie jednozmianowym 

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

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

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

snoręcznie podpisane),
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje i wykształcenie,
5. inne dokumenty  potwierdzające posiadane 

kwalifikacje i umiejętności,

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

7. własnoręcznie podpisane oświadczenia wyszcze-
gólnione w treści ogłoszenia o naborze.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie mu-
sza być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wyda-
ne w języku obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone 
klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych.

Dokumenty należy składać do 19 października  
2018 r. do godz. 10.00, w dziale księgowości Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1, I piętro, pokój 
116. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
nr 32/302-12-90.
Kandydaci spełniający warunki formalne będą 
powiadomieni telefonicznie o dacie i godzinie roz-
mowy kwalifikacyjnej (wymagane podanie numeru 
kontaktowego).
Planowy termin rozmowy kwalifikacyjnej:  
22 października 2018 r.
Przewidywany termin zatrudnienia: bezzwłocznie 
po rozstrzygnięciu konkursu.

dodatkowe inForMacje
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ni-
niejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w CKZIU nr 1 w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, o których mowa powyżej, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
o naborze, był niższy niż 6%, pierwszeństwo w za-
trudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłą-
czeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełnia-
jących wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.
Wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestiona-
riusz osobowy zostały opublikowane w BIP oraz 
na stronie internetowej szkoły.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
jest dostępny w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (DzU z 2016 r.,  
poz. 902 z późn. zm.) publikacji w BIP podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku prze-
prowadzonego naboru.

informacje

oferty pracy

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

lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stop-

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

padku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

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

zawodowej prowadzonej w branżowej szkole 
I stopnia,

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

wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu 
podręczników należy składać w szkole, do któ-
rej uczeń uczęszcza roku szkolnym 2018/2019, 
w nieprzekraczalnym terminie do 19 paździer-
nika 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, dofinansowanie obej-
muje również zakup materiałów edukacyjnych. 

Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od 
rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły, do 
której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych 
informacji udzielają pracownicy szkoły oraz Wy-
działu Edukacji UM.
Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi 
po przedłożeniu przez rodziców/pełnoletnich 
uczniów w szkole dowodu zakupu podręczników.
Informację w zakresie szczegółowych zasad 
składania wniosków i refundowania wydatków 
należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie 
objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka 
szkolna”.

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


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 42/2018 (922), 18 października 201824

OGŁOSZENiA 
oferty pracy

Oferta pracy na stanowisku:  
„Mechanik 1” 

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

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

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

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

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

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

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

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

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

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu  

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

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

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

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

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

• brak orzeczonego zakazu wyko-
nywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

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

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

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

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

Oferta pracy na stanowisku:  
„Elektromechanik 1” 

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

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

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

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

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

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

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

twierdzających staż pracy oraz 
kwalifikacje.

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi 
nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach,  

ul. W.S. Reymonta 18A, 
zatrudni pracownika na stanowisku 

nauczyciela oligofrenopedagoga
w wymiarze pełnego etatu.

wymagania konieczne: 
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystanie 
z pełni praw publicznych,

• niekaralność za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe,

• wykształcenie półwyższe lub 
wyższe z przygotowaniem pe-
dagogicznym,

• kwalifikacje nauczyciela oligo-
frenopedagoga.

Wymagania pożądane:
• kwalifikacje do muzykoterapii, 

do pracy z dziećmi z zespołem 
Aspergera i autyzmem.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• życiorys zawodowy zawierają-

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

porządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych)”.

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny powinny być własnoręcz-
nie podpisane.

Dokumenty należy składać w ter-
minie do 19 października 2018 r. 
w sekretariacie Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 21 im. H. Sienkiewicza ul. Rey-
monta 18a w Gliwicach. 

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

O zakwalifikowaniu się do rozmo-
wy kwalifikacyjnej powiadomimy 
telefonicznie.

Numer naboru: GCOP.KD.210.17.2018

Dyrektor  
Gliwickiego Centrum Organizacji  

Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko  
starszy księgowy,  

w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1 etatu.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, opisu 

faktur, przygotowywanie przelewów 
bankowych,

• prowadzenie rejestrów księgowych 
wydatków jednostki, uzgadnianie 
wydatków z kosztami,

• prowadzenie ewidencji księgowej 
środków trwałych i uzgadnianie środ-
ków trwałych z ewidencją środków 
trwałych oraz programem księgowym,

• wyliczanie zapotrzebowania na środ-
ki finansowe, 

• sporządzanie sprawozdań GUS 
i PFRON,

• sporządzanie wniosków o zmiany 
planów finansowych, 

• opracowywanie rocznych planów 
finansowych jednostki,

• sporządzanie list płac oraz dokumen-
tacji w programie Płatnik w ramach 
zastępstwa.

Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 4-letni staż 

pracy lub średnie i 6-letni staż pracy,
• posiadanie pełnej zdolności do czyn-

ności prawnych i korzystanie z pełni 
praw publicznych, 

• niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. 

Dodatkowe wymagania:
• min. 3 lata doświadczenia w pracy 

w księgowości w jednostkach bu-
dżetowych, wiedza z zakresu ra-
chunkowości budżetowej, finansów 
publicznych, przepisów podatkowych 
i przepisów płacowych,

• znajomość zasad gospodarki finan-
sowej sektora jednostek finansów 
publicznych,

• umiejętność księgowania dokumen-
tów w jednostkach budżetowych,

• umiejętność sporządzania list płac, 
dokumentów ZUS, prowadzenia te-
czek osobowych pracowników,

• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wyko-

nywania zadań,
• znajomość obsługi programu Qwant, 

Qwark.

Cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, staran-

ność, odporność na stres, rzetelność, 
komunikatywność, umiejętność pra-
cy w grupie.

informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwy-

cięstwa 1 – praca na II piętrze 
w budynku wielokondygnacyjnym, 
nieprzystosowanym dla osób nie-
pełnosprawnych.

2. Warunki pracy: praca biurowa we-
wnątrz pomieszczenia, praca w po-
zycji siedzącej, praca przy monitorze 
ekranowym powyżej 4 godzin.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV
• kwestionariusz osobowy (opubliko-

wany na stronie internetowej www.
gcop.gliwice.pl/do-pobrania),

• kserokopie dokumentów poświad-
czających posiadane doświadczenie 
zawodowe i kwalifikacje (oryginały 
do wglądu podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na stro-
nie internetowej www.gcop.gliwice.
pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia 
kandydata powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty za-
warte w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożliwiają-
cej ich odczytanie. Dokumenty wydane 
w języku obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.

informacje dodatkowe
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
w terminie do 23 października 2018 r. 
do godziny 12.00 w siedzibie głównej 
GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekreta-
riat – II piętro) w zaklejonej kopercie 
opatrzonej napisem „Nabór na  stano-
wisko urzędnicze – starszy księgowy”, 
numerem ogłoszenia oraz imieniem 
i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być prze-
kazywane jedynie w formie papierowej. 
Złożone po wyznaczonym terminie nie 
będą rozpatrywane. W przypadku prze-
syłania oferty za pośrednictwem poczty 
decyduje data jej wpływu.
Rozmowy z wyłonionymi kandydatami 
odbędą się w dniach 24 – 26 paździer-
nika 2018 r. O dokładnych godzinach 
rozmów kandydaci zostaną powiado-
mieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-04-77 
lub 32/775-20-53.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do od-
wołania konkursu bez podania przyczyn.

1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1260): 
• w oparciu o art. 15 – dane wy-

branego kandydata podlegają 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz 
miejsce zamieszkania w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – je-
żeli w jednostce wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji ogłosze-
nia o naborze jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysłu-
guje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu 
najlepszych kandydatów spełnia-
jących wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełnia-
jących wymagania dodatkowe. 

2. W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w Gliwickim Centrum 
Organizacji Pozarządowych, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nieniu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

3. Zgodnie z regulaminem naboru 
na wolne stanowiska urzędnicze 
w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych lista kandydatów 
spełniających wymagania formalne 
umieszczana jest na stronie interne-
towej GCOP,  zawiera imiona i nazwi-
ska kandydatów oraz ich miejsca za-
mieszkania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego.

Zarząd Budynków Miejskich  
i Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o.  
w Gliwicach,

ogłasza nabór na stanowisko inspektora nadzoru.
Miejsce pracy: Gliwice

Zakres zadań:
• przygotowywanie danych wyj-

ściowych (w tym typowanie ro-
bót i nadzór nad opracowywa-
ną dokumentacją techniczną), 

• sprawdzanie i opiniowanie do-
kumentacji projektowo-kosz-
torysowej, weryfikacja doku-
mentacji dotyczącej zamówień 
publicznych, 

• przygotowywanie wycen in-
westorskich do wniosków in-
westycyjnych i remontowych,

• sporządzanie opisów technicz-
nych, kosztorysów inwestor-
skich, przedmiarów robót, spe-
cyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót niezbędnych 
do przeprowadzania procedur 
przetargowych,

• nadzór nad realizacją zadań 
w zakresie prac inwestycyjnych 
i remontowych oraz kontrola 
zgodności realizacji zadań z za-
twierdzonym planem inwesty-
cyjnym i remontowym,

• kontrola nad rozliczeniem koń-
cowym robót budowlanych,

• udział w rozstrzyganiu spraw 
interwencyjnych i skargowych,

• prowadzenie spraw związanych 
z sieciami niskoprądowymi.

wymagania:
• wykształcenie wyższe technicz-

ne, w specjalności elektrycznej,
• uprawnienia budowlane o spe-

cjalności instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroener-
getycznych,

• przynależność do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa,

• biegła znajomość MS Office, 
doświadczenie w pracy z ar-
kuszami kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania 
nieruchomościami,

• umiejętność zarządzania cza-
sem,

• przedsiębiorczość, konsekwen-
cja w działaniu,

• profesjonalizm w działaniach, 
wysoka kultura osobista,

• orzeczenie o niepełnospraw-
ności będzie dodatkowym 
atutem.

oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wy-

miarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodo-

wego,
• pełną wyzwań pracę w fir-

mie o ugruntowanej pozycji 
na rynku.

Zainteresowane osoby, spełniają-
ce powyższe wymagania prosimy 
o przesłanie aplikacji (list moty-
wacyjny i życiorys zawodowy) na 
adres: kadry@zbmgliwice.pl, z do-
piskiem „aplikacja na stanowisko 
inspektora nadzoru” w terminie 
do 18 listopada 2018 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do 
odwołania naboru bez podania 
przyczyny.

Uprzejmie informujemy, że skon-
taktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

Do aplikacji prosimy dołączyć 
klauzulę „Zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. a rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 
nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Zarząd Bu-
dynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. 
w Gliwicach danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy 
do celów rekrutacji*/przyszłych 
rekrutacji*.
*- niepotrzebne skreślić

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOSZENiA

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

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

wyposażone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe  

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

przez profesjonalną firmę oraz  
monitorowany telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,

• magazyny Śląskiego Centrum  
Logistyki S.A.,

• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km 
od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., 

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

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

dZiAŁKi pod budownictwo  
MieSzkaniowe

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

na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora /  
gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10 oraz 32/338-64-11.

Położone przy ul. Poziomkowej  
w Gliwicach, obręb Czechowice Północ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPiS NiERUCHOMOŚCi
Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i nieogrodzone (z wyjątkiem 
granic przylegających do nich nieruchomości, jeśli tamte zostały ogrodzone), porośnięte dziko rosnącą 
roślinnością i samosiejkami brzóz. Działki są uzbrojone w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (przyłącze 
na działce lub tuż przy jej granicy). 

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii elektrycznej oraz gazowe.
Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ, 
KW nr GL1G/00092858/7, która stanowi ulicę dojazdową (ul. Poziomkowa).

PRZEZNACZENiE NiERUCHOMOŚCi i SPOSÓB ZAGOSPODAROWANiA
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr LXIII/906/2014 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 maja 2014 r.) teren oznaczony jest symbolem 13MN – co oznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.

Ponadto teren obejmujący działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

Zarząd Budynków Miejskich 
ii Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, 

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. Ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego 

przy ul. Witkiewicza 17, o pow. 98,18 m2

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

2. Ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego 

przy ul. Jasnej 5/iV, o pow. 58,10 m2

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

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

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

Wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do dzierżawy  

stanowiące własność Gminy Gliwice.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 121 z późn. zm.)

Zarząd Dróg  
Miejskich  

w gliwicach  
informuje, 

że w siedzibie Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
i Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
(www.zdm.bip.gliwice.eu) zostały 
podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Gminy Gliwice.

nierUcHomoŚci
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OGŁOSZENiA 
nierUcHomoŚci

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• położonej w Gliwicach przy ul. Płażyńskiego, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00033327/5, obejmującej 
działki geodezyjne nr 51 o pow. 1,0982 ha, nr 59 o pow. 5,5487 ha 
i nr 60 o pow. 0,1693 ha, obręb Nowe Gliwice, oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków jako tereny przemysłowe (Ba) – na podstawie 
art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Termin przetargu: 5 listopada 2018 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 1 617 679 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23%  podatkiem VAT, który został 
uwzględniony w cenie wywoławczej.
wadium: 161 767 zł
Termin wpłaty wadium: 31 października 2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej przy 
ul. Polnej, oznaczonej jako: 

• dz. nr 1069, obręb Szobiszowice, o pow. 0,2500 ha, KW nr 
GL1G/00034722/1, użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudo-
wane lub w trakcie zabudowy. 

Termin przetargu: 12 listopada 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 584 000,00 zł brutto 
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
wadium: 58 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 listopada 2018 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: 

• dz. nr 519/2, obręb Kłodnica, położonej przy Drogowej Trasie Śred-
nicowej i ul. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach, o pow. gruntu  
0,6663 ha, KW nr GL1G/00032996/.

Termin przetargu: 3 grudnia 2018 r., godz. 11.00  
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 571 000,00 zł 
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
wadium: 57 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 listopada 2018 r.

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

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

nierUcHomoŚci na SprZeDaŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka 
nieruchomości / oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy  
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

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

ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
17 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 rozpocznie się ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 250, obręb Czechowice Zachód, położonej w Gliwicach na 
zachód od ul. Toszeckiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
455 400,00 zł
wadium: 45 540,00 zł
Minimalne postąpienie: 4560,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 250, obręb Czechowice Zachód, 

użytki: RV – grunty orne i ŁVI – łąki trwałe, 
o pow. gruntu 0,2740 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00044877/5.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 250, obręb Czechowice Zachód, poło-
żona jest w północnej części miasta. Kształt dział-
ki regularny, zbliżony do prostokąta. Otoczenie 
działki stanowią niezabudowane tereny użytko-
wane rolniczo, w dalszej odległości zabudowania 
mieszkalne. Działka jest nieogrodzona. Teren 
porośnięty krzewami i roślinnością trawiastą.  
Sieci uzbrojenia terenu w dalszym zasięgu. Wa-
runki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Skomunikowanie działki nr 250, obręb Czecho-
wice Zachód, może odbywać się poprzez gminną 
działkę nr 491, obręb Czechowice Zachód, do 
drogi publicznej ul. Strzelców Bytomskich zjaz-
dem istniejącym. Działka nr 491 ma charakter 
nieurządzonej drogi wewnętrznej, nie zaliczonej 
do pasa drogi publicznej (nie jest objęta przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach bieżącym 
utrzymaniem w zakresie czystości, odśnieżania, 
naprawy nawierzchni oraz oznakowania).
W granicy przedmiotowej działki przechodzi praw-
dopodobnie sieć drenarska. W momencie prze-
prowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić 
na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszko-
dzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia 
awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
Planuje się w przyszłości realizację trasy rowero-
wej wzdłuż południowej granicy działki nr 250, 
obręb Czechowice Zachód.  
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Działka nr 250, obręb Czechowice Zachód, po-
łożona jest na terenie, na którym od 31 maja 
2014 roku obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowi-
ce”.  Plan uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr XLIII/906/2014 z 8 maja 
2014 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego 8 września 
2015 r. pod poz. 4567.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa 
działka, znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem 4Mnn opisanym jako: tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nowe, 
a także w niewielkiej północnej części na terenie 
oznaczonym symbolem 4zp opisanym jako: 
tereny zieleni urządzonej oraz w niewielkiej 
południowej części na terenie oznaczonym 
symbolem 03KDL opisanym jako: tereny dróg 
publicznych – lokalnych.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MNn 
do 13MNn obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające:
(…);

b) budynki gospodarcze,
c) garaże, 
d) sieci infrastruktury technicznej, 
e) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych,
f) zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe, 
g) obiekty małej architektury.
Od 1ZP do 14ZP obowiązują następujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń o cha-
rakterze urządzonym; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) sieci infrastruktury technicznej bez budynków,
b) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,
c) obiekty małej architektury.
Od 01KDL do 06KDL obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – drogi lokalne; 
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) zatoki i przystanki autobusowe, 
c) miejsca postojowe dla samochodów,
d) place manewrowe,
e) sieci infrastruktury technicznej bez budynków,
f) obiekty małej architektury,
g) budowle związane z funkcjonowaniem dróg 
i linii kolejowych, 
h) zieleń urządzona,
i) urządzenia ochrony środowiska.
Dla całego obszaru planu wyznaczona została 
strefa „OW” obserwacji archeologicznej.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 17 grudnia 2018 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206. 
I ustny przetarg odbył się 1 października 2018 r. 
o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył wy-
nikiem negatywnym.
5. Wadium
Wadium w wysokości 45 540,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z ty-
tułem wpłaty „Przetarg, działka nr 250, obręb 
Czechowice Zachód, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz któ-
rej nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 12 grudnia 2018 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w termi-

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiado-
mieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na rzecz której/których będzie 
ewentualnie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego – w przypad-
ku pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadzą-
ca działalność gospodarczą, należy okazać: 
aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 

przed przetargiem) zaświadczenie o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego – w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez mał-
żonków, do dokonania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnic-
twem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-6290/18 z 21 maja 2018 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
niezabudowanej części nieruchomości ozna-
czonej geodezyjnie jako działka nr 250, obręb 
Czechowice Zachód, o powierzchni 0,2740 ha, 
położonej w Gliwicach na zachód od ul. To-
szeckiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta  
nr GL1G/00044877/5 oraz sporządzenia i poda-
nia do publicznej wiadomości wykazu przedmio-
towej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnio-
ski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapła-
ty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości powinien 
być zawarty w terminie do 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, tj. do 16 stycznia 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przed-
łożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nierucho-
mości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-6290/18 z 21 maja 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 
32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości  odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

oGŁaSZa

iNFORMACJA SZCZEGÓŁOWA o ochronie danych oSobowych  
ZBiERANyCH PRZEZ URZąD MiEJSKi W GLiWiCACH1 

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu 
realizacji obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa w związku z realizacja zadań 
ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg 
i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i inny-

mi klientami urzędu – w tym celu prosimy o po-
danie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, 
adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; 
podanie tych danych jest dobrowolne. Wów-
czas zawsze mają Państwo prawo nie podać 
danych bez żadnych konsekwencji prawnych, 
a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich 
wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wyni-
kających z przepisów prawa w związku z wykony-
waniem zadań publicznych własnych, zleconych 
lub realizowanych w oparciu o porozumienia, 
o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 
11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 
4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane oso-
bowe są nam również niezbędne do zapewnienia 
dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, 
do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie 
do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych 
i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, 
niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy 
lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent 
Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych oso-
bowych można się kontaktować pisemnie (na adres 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 

44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@
um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby 
niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć 
zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do 
protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od 
strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-
-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi 
i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może 
korzystać z następujących uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich 

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograni-
czenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za 
zgodą można również cofnąć zgodę, wycofanie 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych 
osobowych do momentu jej wycofania.  

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa 
dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane oso-
bowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych prze-
twarzanych w sposób zautomatyzowany do innego 
administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie 
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję 
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem 
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać 
dodatkowe wymogi związane z realizacją wymie-

nionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo 
o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma 
również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie 
danych niezgodne z przepisami prawa do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych 
może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje 
skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom 

organizacyjnym, w celu wykonywania zadań pu-
blicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis 
prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek 
udostępnienia lub podania do publicznej wia-
domości przetwarzanych danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wyni-
kający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spra-
wie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych  lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wy-
maganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE.L Nr 119, str. 1).

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,  
tel. 32/339-31-10, faks 32/339-31-17,

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego  
mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetar-
giem wchodzi nieruchomość położo-
na w Gliwicach, Obręb „Bojkowskie 
Pola”, obejmująca działkę o numerze 
221/6 (wg wstępnego podział działki 
221/2) o powierzchni 0,0875 hektara.
Działka 221/2, Obręb Bojkowskie Pola, ujaw-
niona jest w Księdze Wieczystej o numerze 
GL1G/00134014/6, prowadzonej przez VIII 
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Gliwicach. Nieruchomość ta stanowi wła-
sność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwicach na podsta-
wie aktu notarialnego z 1 marca 2017 r. Prawo 
własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębior-
czości i Rozwoju sp. z o.o. w księdze wieczystej  
zostało ujawnione.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu 
jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczo-
wymi wyszczególnionymi w Księdze Wieczystej 
o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej 
przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Re-
jonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta nie 
jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży 
jest przeznaczona pod działalność lotniczą oraz  
lotniczą działalność szkoleniową. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej 
ceny metra kwadratowego netto nierucho-
mości.
Minimalne postąpienie wynosi: 5 zł netto / m2.
Liczba postąpień: minimum jedno.
Cena wywoławcza 1 metra kwadratowego 
ww. nieruchomości wynosi: netto 175,00 zł 
(słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych i zero 
groszy), a brutto 215,25 zł (słownie: dwieście 
piętnaście złotych i dwadzieścia pięć groszy).
Wartość netto całej nieruchomości, tj. działki 
o numerze 221/6, wynosi 153 125,00 zł (słow-
nie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia 
pięć złotych i zero groszy) – cena wywoławcza 
całej nieruchomości.
Cena brutto całej nieruchomości, tj. działki 
o numerze 221/6, wraz z 23% podatkiem VAT 

wynosi 188 343,75 zł (słownie: sto osiemdzie-
siąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 
i siedemdziesiąt pięć groszy) – cena wywoław-
cza całej nieruchomości.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium 
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachu-
nek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Spółka z o.o. w Gliwicach (68 1050 
1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do  
25 października 2018 r. do godz. 8.30.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocz-
nie się 25 października 2018 r. o godz. 9.00 
w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębior-
czości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach przy  
ul. Wincentego Pola 16, pokój 110.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie  
„Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, 
wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie 
oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej 
w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami 
do 25 października 2018 r. do godziny 8.30, 
w siedzibie organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do prze-
targu, szczegółowy opis nieruchomości oraz 
informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto 
w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, 
którą należy pobrać  w siedzibie organizato-
ra przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach 
roboczych, od poniedziałku do piątku, od  
18 października 2018 r. do 25 października  
2018 r. do godz. 8.30. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyło-
niony w drodze przetargu od zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na zasadach określonych  
w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Roz-
woju Spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któ-
rejkolwiek z ofert.

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu
http://gapr.pl/
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OGŁOSZENiA
nierUcHomoŚci

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budyn-
ku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości:

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

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierża-
wienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
•	 od nr. 230/2018 do nr. 235/2018 

do 25 października 2018 r.,
•	 od nr. 238/2018 do nr. 243/2018 

do 25 października 2018 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informUje,

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wia-
domości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieru-

chomości umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 601 – 606, 608 – 615 do 24 paź-

dziernika 2018 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 623 – 624 do 25 października 2018 r.,
•	 nr 645 – 647 do 30 października 2018 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 618 – 620 do 29 października 2018 r.;
przeznaczone do użyczenia:
•	 nr 625 – 626 do 29 października 2018 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informUje,

mieSZKaLne

UŻytKoWe

LoKaLe na SprZeDaŻ

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

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 1, parter, pow. 15,73 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 23 października 2018 r. od godz. 9.00 do 9.15,  
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 4, parter, pow. 15,73 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 4200,00 zł
wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 23 października 2018 r. od godz. 9.00 do 9.15,  
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 r.

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

• Ul. ASNyKA 13, lokal nr iii, parter, piwnica, pow. 
82,99 m2, parter: 2 pomieszczenia, pomieszczenie 
sanitarne, WC; piwnica: 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 252 700,00 zł
wadium: 12 700,00 zł
Termin oględzin: 23 października 2018 r. od godz. 10.00 do 10.15,  
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 r.

• PL. PiŁSUDSKiEGO 5, lokal nr 8, iV piętro, pow. 
22,58 m2, 1 pomieszczenie, korytarz, WC, lokal do 
generalnego remontu

Termin przetargu: 25 października 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 900,00 zł
wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 23 października 2018 r. od godz. 9.30 do 9.45,  
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 r.

• UL. ZABRSKA 7, lokal nr i, parter i i piętro, pow. 
140,60 m2, 6 pomieszczeń, toaleta, korytarz poło-
żone na parterze i 2 pomieszczenia położone na 
i piętrze, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 433 600,00 zł
wadium: 21 700,00 zł
Terminy oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 8.30 do 8.45, po wcześ- 
niejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. BŁ. CZESŁAWA 4–4A, garaż nr 3, parter, pow. 
16,22 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 13 200,00 zł
wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2018 r. od godz. 14.10 do 14.25
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 11.30  
do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 8, parter, pow. 15,73 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4100,00 zł
wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 23 października 2018 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 10.00  
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. PiASTOWSKA 28, lokal nr 5, i piętro, pow. 
35,39 m2 + piwnica: 6,64 m2, 1 pokój, kuchnia, przed-
pokój, łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 października 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 000,00 zł
wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 23 października 2018 r. od godz. 10.30 do 10.45,  
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 19 października 2018 r.

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

• UL. KOZiELSKA 5, lokal nr 21A, iii piętro, pow. 
82,09 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, z dostę-
pem do WC usytuowanego na klatce schodowej 
(stanowiącego część wspólną nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 159 200,00 zł
wadium: 8000,00 zł
Termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 8.30 do 8.45,  
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. ZABRSKA 5, lokal nr 1, i piętro, pow. 55,96 m2, 
2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 300,00 zł
wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2018 r. od godz. 14.40 do 14.55
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 10.30  
do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. BŁ. CZESŁAWA 48, lokal nr 5, i piętro, pow. 
76,91 m2 + piwnica: 5,74 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 137 400,00 zł
wadium: 6900,00 zł
Termin oględzin: 24 października 2018 r. od godz. 13.45 do 14.00

(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 11.00  
do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. BOH. GETTA WARSZAWSKiEGO 19, lokal nr 2, 
parter, pow. 146,98 m2 + piwnica: 10,34 m2, 4 poko-
je, 2 kuchnie, 2 łazienki, przedpokój, spiżarka, WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 330 600,00 zł
wadium: 16 600,00 zł
Termin oględzin: 22 października 2018 r. od godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 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: 2 listopada 2018 r.

• UL. RÓŻy LUKSEMBURG 11, lokal nr 3, i piętro, 
pow. 53,80 m2 + piwnica: 6,10 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, spiżarka, przedpokój, łazienka z WC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 112 400,00 zł
wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 26 października 2018 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 13.00  
do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. WiENiAWSKiEGO 28, lokal nr 1, parter, pow. 
47,30 m2 + piwnica: 7,70 m2, 2 pokoje, przedpo-
kój, kuchnia, łazienka z WC, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 000,00 zł
wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 26 października 2018 r. od godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 12.30  
do 12.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

• UL. DOLNyCH WAŁÓW 13, lokal nr 5, iii piętro,  
pow. 56,02 m2 + piwnica: 7,17 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 121 500,00 zł
wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 22 października 2018 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz. 9.00  
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na 
wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT

NA BADANiE SPRAWOZDANiA FiNANSOWEGO SPÓŁKi ZA 2018 ROK.
Kontakt: Anna Sobieszek – Główny Księgowy, tel. 32/270-40-00, wew. 151,  

e-mail: asobieszek@pruim.gliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich ii Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,  

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

– przetargi nieograniczone, pn.:

KomUniKaty

ZAKŁAD POGRZEBOWy MZUK Gliwice, ul. Raciborska 12,  
tel. 32/231-51-38

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW I USŁUGI CMENTARNE
Trumny, wieńce, nekrologi, chłodnia, formalności w ZUS, USC.

Przewozy zwłok w kraju i za granicę. Przedłużanie ważności grobów.
Telefon całodobowy: 503-191-150

Długoletnie doświadczenie gwarancją jakości obsługi.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Remont budynku przy ul. Jaracza 8 
w Gliwicach: remont elewacji wraz 
z dociepleniem i zmianą kolorysty-
ki, wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian fundamentowych, 
remont piwnic, remont klatki scho-
dowej, prace remontowo-budow-
lane łazienek wraz z instalacjami 
wod-kan i elektryczną, wykonanie 
rurarzu dla instalacji niskoprądo-
wej, instalacji domofonowej, ante-
ny zbiorczej i instalacji odgromowej 
oraz zagospodarowanie terenu.

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

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

Remont budynku przy ul. Zacisze 3 
w Gliwicach: remont elewacji wraz 
z dociepleniem i zmianą kolorysty-
ki, wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian fundamentowych, 
docieplenie stropu strychu, remont 
dachu, remont piwnic, remont klat-
ki schodowej, wykonanie łazienek 
wraz z instalacjami wod-kan i elek-
tryczną, wykonanie rurarzu dla in-
stalacji niskoprądowej, instalacji 
domofonowej, anteny zbiorczej 
oraz zagospodarowanie terenu.

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

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

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na www.tbs2.pl

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.,  
ul. Nad Bytomką 1,

sprzeda wycofane z eksploatacji nw. jednostki sprzętowe:

lp. nazwa nr 
ewid.

rok 
prod. uwagi

1.
Rozkładarka gąsienicowa  
ABG TITAN 511 
(stół roboczy 3-6 mb)

5-0146 1993 sprzęt użytkowany 
do samego końca

2. Skrapiarka SK-1000  
(jednoosiowa) 5-0107 1989 sprzęt użytkowany 

do samego końca

3. Samochód KIA K2500  
(podwójna kabina – 6 os.) 7-0199 2004 uszkodzony

4. Koparko-ładowarka KRAMER 
616 Seria2 5-0210 2001 uszkodzona

5. Walec HAMM DV-10.22 (10t) 5-0173 1998 uszkodzony

wszelkich informacji udziela: 
Główny Inżynier ds. Logistyki pod nr telefonu: 32/270-40-03, wew. 140,  

e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo  

wyboru najkorzystniejszej oferty.
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