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Następny numer ukaże się 2 stycznia 2020 r.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu spokoju i radości,
spędzenia tych dni w miłej, rodzinnej atmosferze.

Niech przy świątecznych stołach zapanuje zgoda i wzajemna miłość!
W nowym roku – spełnienia marzeń i pragnień, zrealizowania planów,

mądrych decyzji, satysfakcji oraz pomyślności.
I oby rok 2020 był lepszy od poprzedniego!

                                                                     Janusz Moszyński
                                                                    p.o. prezydenta Gliwic

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
https://gliwice.eu/
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Nie ma obaw – rowery miejskie pojawią się na ulicach Gliwic 
w nowym sezonie. Wbrew krążącym plotkom możemy zapewnić, 
że ten tak lubiany przez gliwiczan środek transportu wróci na ulice 
1 kwietnia 2020 r. rozbudowany do 20 stacji i 200 rowerów.

Niezrozumiałe niedomówienia 
pojawiły się po informacjach roz-
syłanych przez firmę Nextbike. 
Są one jedynie konsekwencją 
zakończenia trzyletniej umowy 
z tym operatorem.

Obecnie Wydział Przedsię-
wzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych wraz z Wydzia-
łem Zamówień Publicznych, 
Wydziałem Księgowości oraz 
radcą prawnym gliwickiego 
magistratu przygotowują doku-
menty niezbędne do ogłoszenia 
postępowania przetargowego 
dla Gliwickiego Roweru Miej-
skiego w 2020 r. System ma 

być rozbudowany do 20 stacji 
i 200 rowerów (w tym rowery 
typu cargo i tandemy). Miasto 
pracuje też nad rozwiązaniem 
pozwalającym w przyszłości 
na przenoszenie pomiędzy 
operatorami kwot doładowań 
pozostałych na kontach użyt-
kowników.

W zakończonym sezonie GRM 
funkcjonowało 15 stacji i 150 
rowerów standardowych. Ro-
wery miejskie były w Gliwicach 
wypożyczane prawie 85 tysięcy 
razy. Najczęściej mieszkańcy 
odwiedzali stacje przy dworcu 
kolejowym (13,4 tys. wypoży-

czeń), ul. Akademickiej (14,5 
tys. wypożyczeń) i pl. Inwalidów 
Wojennych (10,1 tys.). Do naj-
popularniejszych tras należały: 
dworzec – Akademicka i w prze-
ciwnym kierunku (odpowiednio 
3,7 tys. i 3,5 tys.) oraz dworzec 
– plac Inwalidów Wojennych 
(2,2 tys.).

Jeszcze raz uspokajamy wszyst-
kich miłośników rowerów – nie 
ma najmniejszych podstaw do 
rozsiewania plotek o końcu Gli-
wickiego Roweru Miejskiego.  
1 kwietnia 2020 roku znowu 
będziemy mogli wsiąść na sio-
dełko.  (PU)

Od 1 stycznia wszyscy mieszkańcy Gliwic – bez 
wyjątku – będą zobowiązani segregować śmieci. 
to następstwo zmiany przepisów ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. Sankcją 
za unikanie segregacji będzie naliczenie 4-krotnie 
wyższej stawki za odpady.

– Właściciele nieruchomości 
dotychczas deklarujący brak 
segregacji śmieci będą zobo-
wiązani do złożenia nowych 
deklaracji uwzględniających 
realizację tego obowiązku. Za-
chęcamy do przejścia na segre-
gację jak najszybciej – przypo-
mina Wydział Podatków i Opłat 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Należy pamiętać, że w przypadku 
niedopełnienia przez mieszkań-
ców danej nieruchomości obo-
wiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, firma 
odbierająca śmieci przejmie je 
jako niesegregowane i poinfor-
muje o tym fakcie Prezydenta 

Miasta Gliwice. Będzie to podsta-
wa do wszczęcia postępowania 
administracyjnego i naliczenia 
w decyzji tzw. opłaty podwyż-
szonej. Zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta Gliwice nr IX/162/2019 
z 10 października 2019 r. opłata 
taka stanowi czterokrotność 
stawek podstawowych.

Wszelkich informacji w tym 
zakresie – w tym pomoc w wy-
pełnieniu deklaracji – można 
uzyskać w Wydziale Podatków 
i Opłat UM przy ul. Zwycię-
stwa 21, pok. 439 i 440 (tel. 
32/238-54-47 – osoby fizyczne, 
32/238-54-46 – wspólnoty oraz 
spółdzielnie). (PO/kik)

GRM nie znika

Piast Gliwice w ostatnim meczu w roli gospodarza w 2019 roku ograł ŁKS 2:1. 
Dzięki świetnej końcówce wydarł i dopisał trzy punkty na swoje konto. – To jest 
bardzo ważne zwycięstwo. Przegrane spowodowały, że w naszą grę wkradła się 
nerwowość. Bramka dla ŁKS-u była dość przypadkowa, natomiast druga połowa 
w naszym wykonaniu była już dużo lepsza. Zobaczyliśmy drużynę, która bardzo 
chciała wygrać. Bardzo cieszymy się z tych trzech punktów – podkreśla Waldemar 
Fornalik, trener Niebiesko-Czerwonych. (fot. piast-gliwice.eu)

Tysiące harcerzy i skautów, jak co roku, przynoszą Betlejemskie Światło Pokoju 
mieszkańcom miast i wsi, szkołom i instytucjom. Oficjalne przekazanie Światła 
władzom miasta, a także mieszkańcom powiatu gliwickiego rozpocznie się  
22 grudnia o godz. 18.20 na gliwickim Rynku. Światło „zamknięte” będzie w lam-
pionach zrobionych przez harcerzy. (fot. K. Widuch)

Powrót mistrzów Światło, które daje moc
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Segregacja będzie
obowiązkowa. 
O czym pamiętać?
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Praca na rzecz dzieci, seniorów, osób chorych, wsparcie działań kulturalnych oraz sportowych to tylko kilka dziedzin, którymi zajmują 
się gliwiccy wolontariusze. ich międzynarodowe święto, które przypada zwyczajowo 5 grudnia, to doskonała okazja, by docenić tę 
bezinteresowną pomoc. Wyjątkowe, bo kierowane również od samych gliwiczan, serdeczne podziękowania dla najbardziej zaangażo-
wanych społecznie osób, wspierających działania gliwickich organizacji i instytucji, zostały im przekazane przed tygodniem – podczas 
gali wolontariatu w centrum Edukacyjno-kongresowym Politechniki śląskiej.

Dyplomy z rąk p.o. prezydenta 
Gliwic Janusza Moszyńskiego ode-
brało 12 grudnia 22 wolontariuszy. 
– Działacie w różnych obszarach, 
współpracujecie z różnymi ludź-
mi. Łączy Was to, że dzięki spo-
łecznikowskiej postawie kolejne 
osoby przekonują się, że warto 
pomagać. Dziękuję Państwu za 
serce i zapał, a także czas, który 
poświęcacie innym – podkreślał 
Janusz Moszyński. 

W gronie uhonorowanych znalazły 
się osoby, które bezinteresownie 
wpierają: Stowarzyszenie GTW, 
Śląską Akademię Futbolu, Fun-
dację Świętej Rity, Fundację Rytm 
Gliwice, Polski Czerwony Krzyż, 
Towarzystwo Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży z Cukrzycą, Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną, 
Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych im. Janiny Stoksik, Klub 
Abstynentów „Krokus” Gliwice, 

Fundację Różyczka, ZHP Chorągiew 
Śląską Hufiec Ziemi Gliwickiej, Sto-
warzyszenie Animatorów Wszech-
stronnego Rozwoju Młodzieży, 
Centrum Inicjatyw Społecznych, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gli-

wickie Stowarzyszenie Amazonek, 
Oddział Uczelniany PTTK im. prof. 
Klemensiewicza przy Politechnice 
Śląskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum” w Gliwicach, 
Stowarzyszenie „Cała Naprzód” 

(jedna z grup to osoby osadzone 
w Zakładzie Karnym w Zabrzu pod 
opieką ppor. Daniela Prątnickiego), 
Fundację Qlavi, Gliwickie Stowa-
rzyszenie Rodzin Zastępczych „Pod 
Skrzydłami”, Fundację Habitat for 

Humanity oraz Stowarzyszenie na 
rzecz osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin „Podajmy – Sobie – Ręce”. 

Na uroczystość zaproszeni zostali 
nie tylko wolontariusze i przedsta-
wiciele lokalnych organizacji, które 
korzystają z ich wsparcia, ale rów-
nież mieszkańcy Gliwic. Prezentem 
dla zgromadzonych był koncert 
Artura Andrusa z zespołem. Na 
wolontariuszy czekały też perso-
nalizowane kartki z życzeniami 
i podziękowaniami od gliwiczanek 
i gliwiczan – wcześniej, w ramach 
akcji Serdeczna Pocztówka Dla Wo-
lontariusza, mieszkańcy miasta wy-
pełniali je odręcznie w filiach GCOP 
i różnych punktach w mieście. 

Więcej na temat tego, czym zaj-
mują się poszczególni uhonoro-
wani, można znaleźć na stronie 
Gliwice.eu w dziale Aktualności.  
 (kik)

Dziękujemy za serce, czas i wsparcie!
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Zarówno gliwiczanie, jak i strażacy mają powód do 
radości. Do garażu straży pożarnej przy ul. akademic-
kiej trafił nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Nowoczesny 
pojazd kosztował ponad 1,1 mln zł. Gliwice przekazały 
na ten zakup 600 tys. zł z miejskiego budżetu.

Nowoczesny wóz ratowni-
czo-gaśniczy marki SCANIA 
sprawdzi się w miejskich wa-
runkach i będzie służył bez-
pieczeństwu mieszkańców. 
Został wyposażony w specjal-
ne, miejskie podwozie, które 
umożliwi bezpieczny dojazd 
do miejsca zdarzenia. Pojazd 
zastąpi stary wóz z 1999 r.  
marki Jelcz. Będzie służył 
podczas działań gaśniczych, 
akcji ratowniczych, usuwania 
skutków wypadków drogowych 
i innych miejscowych zagrożeń. 
Jest wyposażony w zbiornik na 
wodę o pojemności 4 ton i spe-
cjalistyczne urządzenia. 

– Mając taki sprzęt, dobrze 
wyszkolonych ludzi i dobre 
warunki organizacyjne dzia-
łań ratunkowych, gliwiczanie 
mogą czuć się bezpieczni – 
mówi st. bryg. Roman Klecha, 
komendant miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Gliwicach. 
Nowy pojazd dla strażaków 
kosztował 1 150 tys. zł. Został 
sfinansowany z budżetu miasta, 
które przeznaczyło na ten cel 
600 tys. zł, a także z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

– Nie ma ważniejszej kwestii niż 
bezpieczeństwo mieszkańców, 
dlatego miasto chętnie wspiera 
takie inicjatywy. Mamy jedno-

cześnie satysfakcję, że wsparcie 
udzielane jest takiej instytucji 
jak straż pożarna, która od lat 
jest liderem rankingów zaufa-

nia publicznego – mówi Janusz 
Moszyński pełniący obowiązki 
prezydenta miasta.  
 (mf)

Nowy superwóz dla strażaków
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Hasło „i ty możesz uratować czyjeś życie – oddaj krew!” jest niezmiennie 
aktualne. Krew to towar deficytowy, a 3 stycznia będzie można go przekazać 
na gliwickim Rynku – w ramach akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. 
Ambulans RCK będzie oczekiwał na chętnych od godz. 10.00 do 14.00.  (kik)

http://gliwice.eu
https://www.rckik-katowice.pl/krwiodawca
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GBO 2019 / kOMuNikaty

Dzięki zadaniom Gliwickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego mieszkańcy 
każdego roku zyskują m.in. nowe 
chodniki, ławki, wyposażenie pla-
ców zabaw, siłownie plenerowe, 
tablice edukacyjne, oświetlenie. 
Drobne, ale ważne inwestycje, 
które mieszkańcy sami zgłaszają 
do realizacji to niejedyne zadania 
realizowane w ramach GBO. Są 
również tzw. projekty miękkie, czyli 
warsztaty, kursy, spotkania, wysta-
wy, zajęcia sportowe i artystyczne 
oraz wycieczki. Tylko w tym roku 
w Gliwicach przyjęto do realizacji 
32 takie wnioski. 

Przez cały rok, w wielu gliwickich 
dzielnicach, mieszkańcy brali udział 
w zajęciach sportowo-rekreacyj-
nych, zajęciach aerobiku i fitness, 
kursach tańca, rozgrywkach piłkar-
skich warsztatach jazdy na rolkach, 

zajęciach zumba-fitness oraz Tai 
Chi. Mieszkańcy uczestniczyli też 
w koncertach, warsztatach ręko-
dzieła, zajęciach florystycznych, 
ceramicznych, malarskich i fotogra-
ficznych, wycieczkach rowerowych 
oraz spotkaniach muzycznych 
i Street Art, których pokłosiem były 
nowe murale poprawiające estety-
kę otoczenia. Zajęcia przeznaczone 
były dla różnych grup, m.in. dla 
dzieci, seniorów, młodzieży, dla 
kobiet, dla mieszkańców konkret-
nych dzielnic.

Zadania zostały zlecone do reali-
zacji przez Gliwickie Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych, Miejską 
Bibliotekę Publiczną oraz Wydział 
Kultury i Promocji Miasta Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Na ich re-
alizację przeznaczono z GBO 2019 
w sumie ponad 643 tys. zł.  (mf)

Zakończyły się realizacje tzw. projektów miękkich  w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki nim mieszkańcy 
poszczególnych dzielnic brali udział w ciekawych zajęciach, kursach, warsztatach i wycieczkach. Spośród różnorodnych 
zadań każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Więcej zajęć, spotkań i warsztatów

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

SESJa RaDy MiaSta GliWicE
19 grudnia 2019 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 14.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – 

z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 listopada 2019 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy p.o. Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 206).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 

Miasta Gliwice na 2019 rok (druk nr 204).
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym 
rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przezna-
czenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 
(druk nr 199).

9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gliwice (druk „zamiast druku nr 177, nr 2”). 

10. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2020 
rok (druk „zamiast druku nr 178”): 
a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz 

z uzasadnieniem,
b. przedstawienie opinii i wniosków komisji, w tym opinii 

Komisji Budżetu i Finansów,
c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d. uwagi lub stanowiska Klubów Radnych,

e. przedstawienie stanowiska p.o. Prezydenta Miasta 
w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii 
komisji i wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez 
Komisję Budżetu i Finansów,

f. dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budże-
towej.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków 
udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych 
bonifikat osobom fizycznym będącym właścicielami 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od 
jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
(druk nr 205).

12. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami, dotyczących wyboru metody 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi na terenie miasta Gliwice (druk nr 201).

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta 
Gliwice (druk nr 200).

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gliwicach na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 198).

15. Projekt uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wyko-
nywania prac społecznie użytecznych w 2020 r. (druk nr 197).

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegó-
łowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wy-
łączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak rów-
nież trybu ich pobierania (druk nr 202).

17. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogło-
szenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu 
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (druk nr 
196).

18. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej do 
dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników 
(druk nr 203).

19. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2020 r. (druk nr 207).

20. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości 
do rozpatrzenia petycji (druk nr 208).

21. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu 
– Gliwice (druk nr 180).

22. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

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

OBRaDy Na żyWO

aqua aerobic dla seniorów 

Zajęcia sportoweWarsztaty plastyczne

Spotkania w Palmiarnii

Przedstawienia dla 
dzieci w filiach MBP
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Nasza jest noc!

kultura

Kino Amok w grudniu zaserwuje widzom smakowitą porcję 
malarstwa. Na dużym ekranie będzie można zobaczyć ob-
razy Gustava Klimta, Egona Schielego i Leonardo da Vinci.

W niedzielę 22 grudnia o godz. 18.15 
w Amoku (ul. Dolnych Wałów 3)  
rozpocznie  się  projekcja  filmu 
„Klimt  i Schiele.  Eros  i Psyche”. 
Reżyser  Michele  Mally  zestawi 
w swoim obrazie twórczość dwóch 
klasyków wiedeńskiej secesji. W ki-
nowych fotelach cofniemy się do 
niezwykłej epoki, w której triumfy 
święcili artyści, a kobiety zaczynały 
domagać się niezależności.

Leonardo Da Vinci był prawdzi-
wym  człowiekiem  renesansu. 
Zajmował  się  malarstwem, 
architekturą,  filozofią,  muzy-
ką,  matematyką,  astronomią 
i wieloma  innymi  dziedzinami. 
Wszystkie obrazy utalentowanego 
Włocha będzie można zobaczyć  
w filmie Phila Grabsky’ego w nie-
dzielę 29 grudnia o godz. 18.00.
  (mm)

Teatr Miejski w Gliwicach pożegna 2019 rok piosenkami 
Juliana Tuwima. Rewiowo-kabaretowy spektakl Jerzego 
Jana Połońskiego to gwarancja szampańskiej zabawy.

„Miłość ci wszystko wybaczy”, „Na-
sza jest noc”, „Pomarańcze i manda-
rynki” – przeboje Tuwima nigdy się 
nie starzeją. W sylwestrową noc nie 
zabraknie abstrakcyjnego humoru, 
szczypty nonsensu i całego mnóstwa 
poezji. Wystąpią między innymi Ka-
rola Olga Burek, Mariusz Galilejczyk 
i Dominika Majewska.

„Tuwim dla dorosłych” rozpocz-
nie  się  we  wtorek  31  grudnia 
o godz. 17.00 i 21.00, w TMG przy  
ul. Nowy Świat 55–57. Część pu-
bliczności będzie oglądać spektakl 
nie na widowni, a przy kawiar-
nianych stolikach. Dla wszystkich 
przewidziano także lampkę szam-
pana i słodki poczęstunek.  (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?

               W kręgu sztuki

czWARTEK 19 GRudNiA
 ■ godz. 18.00: „Opolszczyzna”  – wykład Mar-
cina  Husaka  z  cyklu  „Szlakiem  żydowskich 
światów  na  Górnym  Śląsku”,  Dom  Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: spotkanie z Wojtkiem Kaczmar-
czykiem,  Stacja  Artystyczna  Rynek  (Rynek 
4–5)

 ■ godz. 19.00: Piotr Schmidt Quartet feat. Kę-
stutis Vaiginis – koncert jazzowy, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: Koncert Kolędowy w wykonaniu 
Akademickiego  Zespołu  Muzycznego  Poli-
techniki Śląskiej i Chóru Mieszanego Klaster, 
Centrum  Kultury  Studenckiej  „Mrowisko” 
(ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 20.00: Kayah  –  koncert  świąteczny, 
Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

PiąTEK 20 GRudNiA
 ■ godz. 16.30:  „Osiołek  Świętego Mikołaja”  – 
spektakl Teatru Lalek Marka Żyły, Filia nr 17 
Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Gliwicach 
(ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 17.30: „Śląski  landszaft”  –  wernisaż 
wystawy,  Stacja  Artystyczna  Rynek  (Rynek 
4–5)

NiEdziELA 22 GRudNiA
 ■ godz. 16.15: „Magiczne  Święta  Ewy”,  reż.  A. 
Aun – Kinowy podwieczorek dla całej rodziny, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: warsztaty  tworzenia  ozdób  cho-
inkowych  z  cyklu  „Biblioforum  Artystycznie”, 
Biblioforum  (Centrum  Handlowe  Forum,  
ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00:  „Adela  jeszcze  nie  jadła  kolacji”, 
reż. O. Lipskŷ – projekcja w ramach przeglądu 
„Dyskretny  urok  klasyki:  CZECHY  |  60  lat  kin 
studyjnych”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 18.15: „Klimt i Schiele. Eros i Psyche”, reż. 
M. Mally – projekcja z cyklu „Sztuka na ekra-
nie”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

 ■ godz. 18.30: „Koncert kolęd” w wykonaniu Ga-
brieli Blachy z zespołem w ramach Gliwickiego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego, Rynek

NiEdziELA 29 GRudNiA
 ■ godz. 18.00:  „Leonardo.  Obrazy  wszystkie”, 
reż. P. Grabsky – projekcja z cyklu „Sztuka na 
ekranie”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

WToREK 31 GRudNiA
 ■ godz. 21.00: Wiewiórka Na Drzewie, Fyl Gut, 
The Tree, Tomasz Makowiecki, Mietall Waluś, 
Titus,  Sidney  Polak,  Joka  –  koncerty  sylwe-
strowe, pl. Krakowski

 ■ godz. 17.00  i 21.00: „Tuwim dla dorosłych”,  
reż.  J.  J.  Połoński  –  spektakl  sylwestrowy, 
Teatr  Miejski  w  Gliwicach  (ul.  Nowy  Świat 
55–57)

kultura.gliwice.eu
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„Tuwim dla dorosłych”
reż. J. J. Połoński

„złota Adela” 
Gustava Klimta
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Muzeum w Gliwicach ma szansę na Nagrodę dla Europejskiego Muzeum Roku. doceniono 
nas za dom Pamięci Żydów Górnośląskich i otwartą w nim przed rokiem wystawę stałą.

W ścisłym finale konkursu jest 
61 muzeów z całego kontynentu. 
W tym gronie są instytucje, które 
rozpoczęły działalność albo prze-
szły całkowitą przemianę w ciągu 
ostatnich trzech lat. Nagrody dla 
Europejskiego Muzeum Roku są 
przyznawane  przez  European 
Museum  Forum,  organizację 
działającą pod auspicjami Rady 
Europy.

Wyniki  konkursu  poznamy  na 
przełomie kwietnia i maja 2020 
roku. Trzymamy kciuki i zaprasza-
my do zwiedzania Domu Pamięci 

Żydów Górnośląskich (ul. Ponia-
towskiego  14).  Oglądając  wy-
stawę, poznajemy kawał bardzo 
ciekawej historii naszego regionu.

– Muzeum w Gliwicach jest europej-
ską instytucją, potrafiącą czerpać 
z bogactwa polskiej i górnośląskiej 
historii, a także wziąć odpowiedzial-
ność za spuściznę społeczności, już 
nieobecnej, lecz trwale wpisanej 
w powikłane dzieje naszego miasta. 
Przez lata w regionie zgłaszano po-
trzebę utworzenia ośrodka pamięci 
o Żydach z Górnego Śląska. Dzięki 
zaangażowaniu szeregu osób, 

dziennikarzy, społeczników, a przede 
wszystkim Samorządu Miasta 
Gliwice, powstał Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich, który dziś 
jest miejscem tętniącym życiem. 
Kolejne tak prestiżowe w świecie 
muzealnym wyróżnienie dla nasze-
go muzealnego Oddziału, jakim jest 
nominacja do nagrody EMYA, jest 
potwierdzeniem dobrego kierunku 
rozwoju obranego przez Muzeum 
w Gliwicach, w którego realizacji 
wbrew przeciwnościom, jesteśmy 
konsekwentni – powiedział Grze-
gorz Krawczyk, dyrektor Muzeum 
w Gliwicach.  (mm)
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Wystawa „Żydzi na Górnym Śląsku”

Nasze Muzeum 
w finale konkursu
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Znaczenie 
słów

Słowo „wigilia” pochodzi od łaciń-
skiego „vigiliare” i oznacza „nocne 
czuwanie”. To wieczór przed waż-
nym wydarzeniem kościelnym. 
Nawiązuje do spotkań pierw-
szych chrześcijan obchodzących  
Ostatnią Wieczerzę.

kolory 
świąt

To zielony i czerwony. Zieleń 
symbolizuje nadzieję i wierność, 
a czerwień krew Chrystusa.

choinka
Drzewiej świąteczne drzewko na-
zywano „hailekrystem”. Zwyczaj 
jego dekorowania przywędrował 
do Polski na przełomie XVIII i XIX 
wieku z Niemiec. Według trady-
cji choinkę powinno się ubierać  
24 grudnia. Światełka symbolizują 
przyjście na świat Jezusa, ozdoby 
to symbol łaski Bożej, łańcuch 
węża-kusiciela, a jabłka – grze-
chu. Prezenty pod choinką są 
symbolem darów, które otrzymał 

Jezus, ale też obdarowywania się 
pierwszych wyznawców chrześci-
jaństwa.

świeca  
wigilijna

W Polsce świecę zapala się na 
wigilijnym stole, ale zwyczaj przy-
szedł z Holandii, gdzie świecę lub 
lampion zapalano w wigilię przed 
domem. Miał to być znak zapro-
szenia Maryi i Józefa, aby Jezus 
mógł się także narodzić w naszym 
domu.

Dzielenie się 
opłatkiem

Dzielenie się opłatkiem ma 
symbolizować wdzięczność, to 
również znak przebaczenia daw-
nych win. Zwyczaj pochodzi z po-
czątków XIX w. Wówczas opłatki 
wytwarzano z przaśnego ciasta, 
chleba i wody. 

Wolne  
miejsce

Nakrywając do świątecznego stołu, 
pamiętamy o ustawieniu na stole 
jednego dodatkowego nakrycia 
dla niespodziewanego gościa.  

To symbol pamięci o tych, którzy 
nie mogą spędzić tegorocznych 
świąt razem z nami. W wielu 
domach przygotowywane jest 
z myślą o zmarłym członku rodziny.

Sianko pod 
obrusem

Jest symbolem ubóstwa i żłóbka, 
w którym leżał mały Jezus. Według 
tradycji w niektórych domach ten, 
kto wyciągnie najdłuższe źdźbło 
siana spod obrusa, będzie cie-
szył się największym szczęściem 
i powodzeniem w nadchodzącym 
roku. Dawniej oprócz sianka przy-
noszono do domów snopy zboża, 
które ustawiano w kątach – miały 
zapewnić urodzaj i dobrobyt 
w nadchodzącym roku.

Dwanaście 
potraw

Zdania na temat prawidłowej 
liczby potraw na wigilijnym stole 
są podzielone. Według niektórych 
tradycji powinna być to dowol-
na liczba nieparzysta. Podobno 

w zamierzchłych czasach na 
chłopskich stołach w wigilię Bo-
żego Narodzenia serwowano pięć 
potraw, na szlacheckich dziewięć 
(symbol chórów anielskich), a na 
arystokratycznych – jedenaście. 
Obecnie mówi się o dwunastu 
potrawach – dla upamiętnienia 
dwunastu apostołów. Podawane 
są m.in.  śledzie i karp w różnych 
postaciach, barszcz czerwony 
z uszkami, zupa grzybowa, pierogi, 
kluski z makiem, bigos, makowiec, 
pierniki i kompot z suszonych 
owoców.

śpiewanie 
kolęd

Śpiewanie kolęd rozpoczyna się 
po wieczerzy wigilijnej i trwa 
przez cały świąteczny czas, aż do 
6 stycznia, a w niektórych regio-
nach nawet do początku lutego. 
Pierwsza polska kolęda – „Zdrów 
bądź królu anielski” – pochodzi 
z 1424 r. Warto pośpiewać po 
obfitej wieczerzy – podczas go-
dziny śpiewu można spalić 120 
kalorii. (mf)

iDą śWięta

Przed nami Boże Narodzenie. Dla wielu osób to czas kultywowania tradycji i religijnych obrzędów, wspólnego spędzania czasu z rodziną 
i przyjaciółmi, obdarowywania się podarunkami i odpoczynku. święta te okraszone są niezwykłą symboliką. czy wiemy, skąd się wziął 
zwyczaj ubierania choinki? Dla kogo jest wolne miejsce przy stole? Warto znaleźć odpowiedzi na te pytania jeszcze przed pierwszą gwiazdką.

Symbole świąt Bożego Narodzenia

Najważniejsze (w) święta
co dla najmłodszych gliwiczan jest najważniejsze w święta Bożego Narodzenia? co o nich wiedzą? czego się spodziewają 
pod choinką? Zapytaliśmy przedszkolaki z grupy tygrysków, Pingwinków i Delfinków z Przedszkola Miejskiego z Oddziałami 
integracyjnymi nr 21 przy ul. Górnych Wałów w Gliwicach.

(mf)

– W Boże Narodzenie ubiera się 
choinkę i u mnie też tak będzie. Powinna 
mieć na sobie niebieskie bombki. Jeszcze 
się nie zastanawiałam, co chciałabym dostać 
pod choinkę, chyba strój kotboya. W święta 
trochę lubię barszcz, a na pewno lubię dziele-
nie się opłatkiem. Lubię też składać życzenia. 
Mamie i tacie chciałabym życzyć, żeby byli 
zdrowi. W święta najważniejsze jest to, żeby 

dłużej pospać.

– Świetnie się orientuję 
w Bożym Narodzeniu. Trzeba się do 
niego przygotować. Trzeba zrobić po-
rządki, ugotować specjalne potrawy, 
jak barszcz z uszkami. On jest trochę 
ostrzejszy od zwykłego barszczu, ale to 
w niczym nie przeszkadza. Choinkę ubie-
ramy w ostatnim momencie. Życzyłbym 
sobie znaleźć pod nią super zings – naj-
lepiej dźwig z drabiną. Mam dwie siostry 
– one powinny dostać lalki, a tata nie 
wiem co. W świętach najbardziej lubię, 

gdy pada śnieg. 

– W Boże Narodzenie jest wigilia, opła-
tek, prezenty i choinka. Już mam ubraną, sam poma-
gałem i jest ładna. Chciałbym dostać w tym roku duży 
pistolet. Dla mamy chciałbym znaleźć pod choinką 
nowy telefon, a dla taty nie wiem. Mój brat Błażej 
też powinien coś dostać. On ma 3,5 roku i był trochę 
grzeczny w tym roku, więc trochę coś mu się należy. 
Ja też byłem trochę grzeczny. Uważam, że w święta 
ważne są prezenty, ale też to, żeby być razem. Lubię 

też barszcz z jajkiem. 

– W święta Bożego Narodzenia dzie-
limy się opłatkiem. Jemy też różne potrawy, np. 
barszcz z uszkami. Śpiewam też z rodziną kolędy. 
Jesteśmy muzykalni, ja gram na keyboardzie. 
Najbardziej fałszuje tata. W swoim pokoju mam 
już choinkę, chciałabym pod nią znaleźć Lego 
Friends, a dla mojego brata Ignacego Lego Duplo, 
bo ciągle zabiera moje. Tacie przydałyby się jakieś 
buty, ale i tak podczas świąt najważniejsze jest 

dzielenie się opłatkiem. 

– Wiem, co to święta Bożego Narodzenia. Ubiera się wtedy 
choinkę, śpiewa się kolędy i je kolację. Jest odświętnie, elegancko się 
ubieramy i trzeba uważać, żeby się nie poplamić. Chciałabym dostać pod 
choinkę dużą lalkę albo średnią, żeby się zmieściła do wózka. Bawiłabym 
się nią, dawałabym jej jeść i pić. Mamie przydałaby się szczotka do wło-
sów, a tacie to nie wiem. Uważam, że w święta najważniejsze są prezenty 
dla wszystkich, żeby cała rodzina się cieszyła. 

– Kojarzę Boże Narodzenie. Je się wtedy 
barszcz  z uszkami. Lubię też kluski z mięsem. Jest też 
biały obrus, dzielimy się opłatkiem. To jest opłatek ła-
many, bo łatwo się go łamie. Jestem gotowy do świąt, 
mam już ubraną choinkę. Ma złote bombki i wygląda 
bardzo ładnie. W przedszkolu wystawialiśmy jasełka, 
ja grałem króla. W święta najważniejsze są prezen-
ty, ja marzę o figurkach gormiti. Mama chciałaby 

perfumy, a tata nowy pilot do grania 
albo płytę – tata ma bardzo dużo płyt. 
Święta są fajne. Gdyby ich nie było, nie 
byłoby choinki i prezentów, i ludziom 
byłoby smutno. 

– Mam w domu cho-
inkę, ale jeszcze nie jest ubrana. 
Moje rodzeństwo będzie ją ubierało 
– Matylda i Szymek. Nieważne jakie 
będą bombki, ważne, żeby choinka 
była ładna, miała światełka, łańcu-
chy i gwiazdę na czubku. W Wigilię 
lubię jeść barszcz, ale nie lubię pie-
rogów. Ryby też nie. Z pewnością 
chciałbym coś znaleźć pod choinką, 
ale nie wiem co. 
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iDą śWięta

święta Bożego Narodzenia i dni je poprzedzające to piękny okres. czas nadziei i oczekiwania nie tylko na 
prezenty. Zatem, choć atakujące nas ze wszystkich stron reklamy nawołują do kupowania, konsumpcji i gro-
madzenia nowych rzeczy, porzućmy tę pokusę. Przecież nie chcemy skończyć jak główny bohater tak często 
cytowanej, wystawianej w teatrach i ekranizowanej Opowieści wigilijnej charlesa Dickensa.
Na początek cofnijmy się do 
1714 roku. To wtedy urodził się 
John Elwes, pierwowzór Ebe-
nezera Scrooge’a (Skąpca). Był 
szanowanym obywatelem i par-
lamentarzystą. Cechowała go 
ogromna oszczędność rodem ze 
stereotypowych żartów o Szko-
tach. Raz miał zażądać od lekarza 
leczenia jednej nogi, kiedy miał 
chore dwie... I jeszcze założył się, 
że nieleczona kończyna wcześniej 
będzie zdrowa! Co zaskakujące, 
wygrał zakład, a lekarz stracił ho-
norarium. Kiedy indziej w czasie 
spotkania towarzyskiego raczył 
się winem w dość specyficzny 
sposób, pijąc ze swoim wujem 
z… jednego kieliszka jedną porcję 
trunku. Brzmi to kuriozalnie, ale 
i dzisiaj można usłyszeć o nędza-
rzach, którzy umarli z głodu, leżąc 
na worku pieniędzy. Sir Elwes 
skończył podobnie. Znaleziono 
go w łóżku w starym, podartym 
ubraniu, w kapeluszu i z kijem 
w ręce oraz z bogactwem na 
koncie. Finał życia bohatera Opo-
wieści… też skłaniał się ku temu 
scenariuszowi.

W dziele Dickensa akcja 
rozgrywa się w wigilijną 
noc. to wtedy Scrooge 
ogląda retrospekcję swo-
jego marnego bytu.

Kolejne etapy życia przed-
stawiają mu: duch Marleya 
(byłego, nieżyjącego wspólni-
ka w interesach) oraz duchy 
Przeszłości, Teraźniejszości 
i Przyszłości. Ostatniej zjawie 
towarzyszy śmierć. Koniec Scroo- 
ge’a wydaje się bliski, jednak 
w Tę noc cuda się zdarzają! Głę-
boka chęć przemiany skąpego, 
złego, bezdusznego i nieczułego 
człowieka w osobę empatyczną 
i wrażliwą na problemy innych 
pozwala mu uniknąć kary. 
Dostaje drugą szansę – dalsze 
życie. I takie jest przesłanie 
opowiadania i kolejnych ekra-
nizacji. Na zmianę nigdy nie jest 
za późno.

Przemiana skąpca w czy-
niącego dobro człowie-
ka jest spektakularna 
i pozwala mieć nadzieję, 
że wszystko w życiu jest 
możliwe.

Nawet to, że niechciane zabyt-
ki, niechronione przepisami 
prawa, uratują inwestorzy, 

ponosząc bardzo duże koszty 
(także wbrew wcześniejszym 
zamiarom).

Tak przed 15 laty została urato-
wana kaplica szpitalna w histo-
rycznym budynku gliwickiego In-
stytutu Onkologii. W jej oknach 
znajdowały się bardzo ciekawe, 
ale mało trwałe, zniszczone ele-
menty – malowidła na szkle*. Te 
pseudowitraże powstały w 1957 
roku ze składek pacjentów, 
dzięki staraniom ówczesnego 
kapelana, ks. Rapackiego. Ze 
względu na czas powstania nie 
wpisywały się w pojęcie zabytku, 
dodatkowo sam Instytut potrze-
bował kolejnych pomieszczeń do 

obsługi pacjentów (a w nowym 
budynku było drugie pomiesz-
czenie sakralne). 2004 rok mógł 
być zatem ostatnim w historii 
starej kaplicy. Sprawa wyglą-
dała beznadziejnie. Nawet ze 
względu na barwne przeszklenia 
nie było podstaw prawnych do 
wydania opinii o konieczności 
pozostawienia kaplicy. I nagle 
(w trakcie spotkania na terenie 
szpitala) dyrekcja Instytutu On-
kologii odstąpiła od zamiaru jej 
likwidacji. Zgodziła się też pod-
dać malowidła profesjonalnym 
i kosztownym pracom konser-
watorskim. Być może pomogło 
odwoływanie się do uczuć, 
seria błagalnych spojrzeń à la 

Kot w Butach ze Shreka, a także 
wsparcie kapelana, o. Jana Nogi, 
i diecezjalnej konserwator za-
bytków Anny Szadkowskiej. Być 
może jednak to czas zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia 
uwrażliwił właściciela.

Po remoncie pomieszczenia i po 
zamontowaniu odnowionych 
pseudowitraży zmiana wnętrza 
była porażająca.

kaplica iO oświetlona ba-
jecznie kolorowymi smu-
gami światła padającymi 
przez pomalowane szyby 
była piękna. Nigdy nie 
zapomnę tego widoku.

A tak na marginesie tej historii – 
zdeterminowany Dickens napi-
sał Opowieść wigilijną tuż przed 
świętami, mając nadzieję, że 
spłaci dzięki niej część ogrom-
nego długu. Powieść okazała się 
światowym bestsellerem. I jak 
tu nie wierzyć w cuda?

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

architektura w roli głównej

* Malowanie witraży na szkle ma swoją 
tradycję i różne odmiany. Tzw. witraż 
angielski polega np. na naklejaniu na 
szkło kolorowych folii. Ich łączenia imi-
tują ołowiane paski. Czasami dodaje się 
do tego szkło biżuteryjne (tzw. kabo-
szony), aby jeszcze bardziej upodobnić 
kompozycję do prawdziwych witraży. 
Malowidła ratowane w Instytucie miały 
brzegi rysunku zaznaczone jedynie czar-
ną konturówką.

„Opowieść wigilijna”. Wydanie z 1843 r. (domena publiczna)

Quasi-witraże w kaplicy „starej 
onkologii” przed renowacją...

...i po jej zakończeniu
fo

t. 
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5 stycznia odbędą się przedterminowe wybory prezydenta Gliwic. Zostaną przeprowadzone w związku z uzyskaniem mandatu senatora 
przez Zygmunta Frankiewicza, wieloletniego włodarza miasta. Na kogo głosować? Gdzie znaleźć swój lokal wyborczy? Wykaz kandy-
datów na prezydenta Gliwic, alfabetyczny spis ulic i adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych publikujemy na stronach 9–12 .

W związku ze zbliżającym 
się głosowaniem Wydział 
Spraw Obywatelskich UM 
w Gliwicach przypomina także 
o dwóch terminach, istotnych 
dla osób starszych i niepełno-
sprawnych.

23 GRUDNIA upływa termin 
zgłaszania przez wyborców 
niepełnosprawnych zamiaru 
głosowania korespondencyj-
nego. Zgłoszenia dokonuje się 
w godzinach pracy Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego 
w Katowicach obsługującej Ko-
misarza Wyborczego (40-032 Ka-
towice, pok. 155 ul. Jagiellońska 
25, tel. 32/256-16-02, 32/255-
58-56, faks 32/255-40-53,  
e-mail: katowice@kbw.gov.pl),  
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 do 15.30.

27 GRUDNIA upływa termin skła-
dania przez wyborców niepeł-
nosprawnych oraz osoby, które 
najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 75 lat, wniosków o spo-
rządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania.

Wnioski przyjmowane są w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21 (Wydział Spraw 
Obywatelskich, pok. nr 231 na 
II piętrze), w godzinach urzędo-
wania.

Szczegółowe informacje wy-
borcze oraz wzory wniosków 
dostępne są w Biuletynie In-
formacji Publicznej UM w Gli-
wicach: https://bip.gliwice.eu/
przedterminowe_wybory_prezy-
denta_miasta_gliwice_-_2020_r_. 
 (SO/kik)

Wybory coraz bliżej. O czym pamiętać?

Zarejestrowani kandydaci na prezydenta Gliwic:
1. GILLNER Andrzej Gerard, lat 61, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, 

zam. Gliwice, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA GILLNERA EFEKTYWNIE DLA GLIWIC, 
złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa 
państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy

2. GORNIG Kajetan Andrzej, lat 45, wykształcenie wyższe, nie należy do partii 
politycznej, zam. Gliwice, zgłoszony przez KWW DLA GLIWIC KAJETAN GORNIG 
DOMINIK DRAGON

3. MOSZYŃSKI Janusz Leonard, lat 63, wykształcenie wyższe, nie należy do partii 
politycznej, zam. Gliwice, zgłoszony przez KWW JANUSZA MOSZYŃSKIEGO

4. NEUMANN Adam Marian, lat 60, wykształcenie wyższe, nie należy do partii 
politycznej, zam. Gliwice, zgłoszony przez KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. 
FRANKIEWICZA.

W grudniu przypada kilka wyjątkowych dni, w związku z tym nieco zmieni 
się organizacja pracy Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich. 

We wtorek 24 grudnia, 
w wigilię Bożego Narodzenia, 
Urząd Miejski w Gliwicach, 
w tym również Terenowy Punkt 
Paszportowy Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego i kasy Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, będą 
zamknięte. 24 grudnia nieczyn-
ne będą też ZDM, ZGM, OPS 
i MZUK oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna.

W sprawach związanych ze 
zgłoszeniem zgonu wszelkie 
formalności można załatwiać 
w zakładzie pogrzebowym 
i u administratora cmentarza, 
a zgłoszenia zgonu dokonać 
w piątek 27 grudnia w godzinach 
od 8.00 do 15.00, w czwartek  
2 stycznia 2020 r. od godz. 
8.00. do 17.00 oraz we wtorek, 
7 stycznia 2020 r., w godzinach 
od 8.00 do 16.00. W sprawach 
związanych ze zgłoszeniem 
zgonu można działać osobiście 
lub przez pełnomocnika z pełno-
mocnictwem pisemnym (wzór 
pełnomocnictwa można pobrać 
w Biuletynie Informacji Publicz-

nej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach. Wystarczy na stronie www.
bip.gliwice.eu wybrać zakładkę 
Wirtualne Biuro Obsługi, a na-
stępnie Formularze do pobrania. 
Wzór pełnomocnictwa znajduje 
się na samym końcu listy). 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 
Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów z 22 listopada 2019 r.,  
27 grudnia punkt przyjmowa-
nia wniosków paszportowych 
i wydawania dokumentów 
paszportowych w budynku 
Urzędu Miasta w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21 będzie 
nieczynny.

W piątek, 31 grudnia krócej 
będą czynne kasy Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 
W budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21 będą czynne w godz. 
od 8.00 do 14.00, natomiast 
w budynku przy ul. Jasnej 31  
w godz. od 8.00 do 15.00. Róż-
nica w godzinach przyjmowa-
nia wpłat jest spowodowana 
tym, że w budynkach przy  

ul. Jasnej przyjmowane są przez 
pracowników wyłącznie wpłaty 
obsługiwane bezgotówkowo. 
W związku z tym w lokalizacji 
tej nie jest prowadzona obliga-
toryjna inwentaryzacja gotówki. 

31 grudnia Biblioteka Centralna 
i filie MBP będą pracować w go-
dzinach od 8.00 do 15.00 – z wy-
jątkiem Biblioforum, które będzie 
czynne od godz. 8.00 do 16.00. 
Pozostałe informacje o filiach nie-
czynnych w okresie świątecznym 
można znaleźć na stronie www.
biblioteka.gliwice.pl. 

Urząd Miejski oraz Urząd Stanu 
Cywilnego, Terenowy Punkt 
Paszportowy Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego i kasy Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach będą 
zamknięte 1 i 6 stycznia 2020 r. 
W tych dniach nieczynny będzie 
również ZDM, ZGM, OPS, MZUK 
i wszystkie filie Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. W Urzędzie Stanu 
Cywilnego nie będzie możliwości 
załatwienia spraw również w so-
botę 4 stycznia.  (mf)

Ważne dla klientów UM
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W ostatnich dniach niepokój gliwiczan wzbudza wycinka 
drzew w okolicach Kłodnicy w dzielnicy Łabędy. Urząd 
Miejski w Gliwicach postanowił wyjaśnić tę sprawę.

– Gospodarzem skarp rzeki 
Kłodnicy jest Państwowe Gospo-
darstwo Wodne WODY POLSKIE 
Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach. Dlatego też 
zwróciłem się do nich o pełną 
informację dotyczącą usuwania 
drzewostanu – mówi p.o. prezy-
denta Gliwic Janusz Moszyński.

Okazało się, że z mocy obowiązu-
jącego prawa drzewa i zakrzewie-
nia muszą być usuwane z wałów 
przeciwpowodziowych oraz 
z terenu znajdującego się w od-
ległości mniejszej niż 3 metry od 
stopy wału, ponieważ stwarzają 
zagrożenie. – W czasie burz i po-
rywistych wiatrów może dojść do 
ich połamania, co może utrudnić 
spływ wód wysokich i przyczynić się 
do lokalnych podtopień oraz powo-
dzi. Wycinki takie podyktowane są 
interesem społecznym. To właśnie 
bezpieczeństwo mieszkańców, ich 
dobytku, miejsc pracy, ośrodków 

naukowych i kulturalnych sta-
nowi priorytet gliwickich WÓD 
POLSKICH – pisze Łukasz Lange, 
dyrektor RZGW w Gliwicach.

Do tej pory Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
zdecydował o wycięciu 114 drzew 
rosnących na skarpie odwodnej 
lewego wału przeciwpowodzio-
wego Kłodnicy przy Parku Chro-
brego (na zdjęciu). Do końca 
roku usuniętych ma być jeszcze 
30 drzew, rosnących powyżej  
ul. Staromiejskiej w Łabędach.

– W całej tej sprawie jedno jest 
pocieszające – RZGW w Gliwi-
cach dokona w przyszłym roku 
tzw. nasadzeń zastępczych. 
Nowe drzewa pojawią się już 
nie na wałach, a w granicach 
miasta, po uwzględnieniu su-
gestii mieszkańców i fachow-
ców-dendrologów – podkreśla 
Janusz Moszyński.  (SH)

WODY POLSKIE  
prowadzą wycinkę

fo
t. 

UM
 G

liw
ice

https://bip.gliwice.eu/przedterminowe_wybory_prezydenta_miasta_gliwice_-_2020_r_
https://bip.gliwice.eu/przedterminowe_wybory_prezydenta_miasta_gliwice_-_2020_r_
https://bip.gliwice.eu/przedterminowe_wybory_prezydenta_miasta_gliwice_-_2020_r_
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://biblioteka.gliwice.pl/
http://biblioteka.gliwice.pl/
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MiEJSki iNFORMatOR WyBORcZy

Numer  
obwodu 

głosowania 
Siedziba Obwodowej komisji Wyborczej

Numer  
obwodu 

głosowania 
Siedziba Obwodowej komisji Wyborczej

PRZEDtERMiNOWE WyBORy PREZyDENta MiaSta GliWicE
 5 StycZNia 2020 R.

SiEDZiBy OBWODOWycH kOMiSJi WyBORcZycH

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

ul. Kozielska 39
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Kozielska 39
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Kozielska 39
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

ul. Obrońców Pokoju 4
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Obrońców Pokoju 4
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

 33.
Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

61. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2
62. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2
63. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1,  

ul. Wiślana 12
64. Przedszkole Miejskie nr 42 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4
65. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31
66. Przedszkole Miejskie nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Sportowa 17

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
68. Politechnika Śląska,  

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, ul. Hutnicza 9 – 9A
69. Politechnika Śląska,  

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, ul. Hutnicza 9 – 9A

 70.
Politechnika Śląska,  

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ul. Akademicka 16
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 73.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 74.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Płocka 16
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

ul. Płocka 16
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 83.
Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74

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

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

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

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

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

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 105.
Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 106.
Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

112.
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach,  

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
113. Dom Pomocy „OPOKA”, ul. Pszczyńska 100

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

115. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach, ul. Ignacego Daszyńskiego 29
116. Dom Pomocy Społecznej „Nazaret”, ul. Odrowążów 124
117. Areszt Śledczy w Gliwicach, ul. O. Jana Siemińskiego 10
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Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

ulica Numer 
obwodu ulica Numer 

obwodu ulica Numer 
obwodu ulica Numer 

obwodu

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

B
Baildona 67
Bajana 97
Bajkowa 82
Bałtycka 84
Banacha 70
Bankowa 50
Bardowskiego 93
Barlickiego 44
Barwinka 77
Basztowa 47
Batalionu Kosynierów 27
Bażancia 22
Bednarska 47
Begonii 75
Bekasa 103
Bereniki 12
Bernardyńska 28
Beskidzka 56
Białej Bramy 47
Białostocka 78
Biegusa 105
Bielika 105
Bielska 78
Bienka 37
Bieszczadzka 54
Bluszczowa 35
Bł. Czesława od nr 1 do 15  
nieparzyste 68
Bł. Czesława od nr 17  
do końca nieparzyste 66
Bł. Czesława od nr 2 do nr 28  
parzyste 68
Bł. Czesława od nr 30 do końca 
parzyste 66
Bławatków 75
Błękitna 24
Błonie 65
Bogatki 104
Bohaterów Getta Warszawskiego 46
Bojkowska  wszystkie od nr 1 do nr  
20A 89
Bojkowska  wszystkie od nr 101 do 
końca 73
Bojkowska  wszystkie od nr 21 do nr  
80D 91
Bolesława Chrobrego 4
Bolesława Krzywoustego 70
Bolesława Śmiałego 84
Bończyka 15
Borówkowa 1
Bożonarodzeniowa 26
Braci Grimm 81
Bracka 56
Broniewskiego 7
Brylantowa 82
Brzechwy 82
Brzozowa 38
Bujwida 23
Bursztynowa 80
Bydgoska 78
Byliny 44
Bytomska 47
Bzów 22

c 
Caro 81
Cechowa 30
Cedrowa 22
Ceglarska 65
Centaura 10

Ceramików 76
Chabrowa 74
Chałubińskiego 25
Chałupnicza 67
Chatka Puchatka 3
Chełmońskiego 29
Chełmska 78
Chemiczna 80
Chmielna 74
Chodkiewicza 41
Chodźki 54
Chopina 52
Chorzowska  nieparzyste od nr 1 do 
nr 39 39
Chorzowska  nieparzyste od nr 41 do 
końca 38
Chorzowska  parzyste od nr 44 do 
końca 38
Chorzowska parzyste od nr 2 do nr 42 39
Chudoby 44
Cicha 65
Cichociemnych 97
Ciesielska 77
Cieszyńska 22
Ciołkowskiego 7
Ciupków 83
Cmentarna 54
Cyraneczki 104
Cytadeli Warszawskiej 81
Czajki 104
Czapli 103
Czarnieckiego 40
Czekanowskiego 25
Czeremchowa 35
Czereśniowa 22
Czernego 92
Czerskiego 25
Częstochowska 71
Czoka 25
Czołgowa 1
Czwartaków 21

D 
Damrota 85
Darz Bór 11
Daszyńskiego  nieparzyste od nr 59 
do nr 149 85
Daszyńskiego  parzyste  od nr 58 do 
nr 150 84
Daszyńskiego wszystkie od nr 1 do nr 57 17
Daszyńskiego wszystkie od nr 151 do 
nr 290 83
Daszyńskiego wszystkie od nr 300 do 
końca 76
Dąbrowskiego 40
Dekabrystów 82
Derkacza (bez nr 10) 103
Dębowa 38
Diamentowa 81
Długa 53
Długosza 53
Dojazdowa 65
Dolna 65
Dolnej Wsi 83
Dolnych Wałów 47
Domańskiego 30
Domeyki 25
Dożynkowa 73
Drozdów 101
Drzymały 57
Dubois 44
Dunikowskiego 47
Dworcowa 46
Dworska 31
Dybowskiego 25
Dzierżona wszystkie od nr 1 do 30 98
Dzierżona wszystkie od nr 31  
do końca 93
Dziewanny 32
Dzionkarzy 61

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

Ezopa 81

F
Fabryczna 3
Fałata 29
Ficka 83
Fiołkowa 4
Fizyków 76
Florera 93
Floriańska 27
Folwarczna 27
Franciszkańska  
wszystkie od nr 1 do 11 69
Franciszkańska wszystkie od nr 13  
do końca 66
Fredry 44
Frezji 75
Funka 25

G 
Gagarina 19
Gajdy 38
Gajowa 11
Galaktyki 11
Gałczyńskiego 6
Gankowa 55
Gaudiego 78
Gdańska 66
Gdyńska 26
Generała Andersa 21
Generała Bema 54
Generała Berbeckiego  od nr 2 do nr 
4 parzyste 45
Generała Berbeckiego  od nr 6 do 
końca  parzyste 44
Generała Berbeckiego do nr 9 
nieparzyste 45
Generała Berbeckiego od nr 11 do 
końca nieparzyste 44
Generała Okulickiego 20
Generała Sikorskiego  od nr  2 do nr 
34 parzyste 58
Generała Sikorskiego  od nr  36 do nr 
114 parzyste 59
Generała Sikorskiego  od nr 1 do nr 21 
nieparzyste 58
Generała Sikorskiego  od nr 116 do 
końca parzyste 56
Generała Sikorskiego  od nr 23 do nr 
91 nieparzyste 59
Generała Sikorskiego od nr 93 do 
końca nieparzyste 56
Generała Zajączka 35
Geodetów 77
Gierymskiego 34
Gipsowa 98
Glebowa 74
Głogowska 54
Głowackiego 83
Główna 3
Gnieźnieńska 78
Goduli 58
Gojawiczyńskiej 3
Goplany 83
Gorzołki 71
Goździkowa 75
Górna 65
Górników 65
Górnych Wałów 50
Góry Chełmskiej 18
Grabowa 38
Grabowskiego 23
Graniczna 22
Granitowa 81
Grażyny 38
Grażyńskiego 26
Grodeckiego 25
Grodowa 50
Gromadzka 57
Gronowa 74
Grottgera od nr 1 do nr 31  
nieparzyste 29
Grottgera od nr 2 do nr 50  
parzyste 29
Grottgera od nr 33 do końca 
nieparzyste 36
Grottgera od nr 58 do końca  
parzyste 36
Grudniowa 5
Gruszczyńskiego 45
Gryczana 74

Grzybowa 1
Gutenberga 78
Gwarków 90
Gwiazdy Polarnej 12

H 
Halicka 78
Handlowa 20
Harcerska 15
Helska 84
Hlubka 46
Hłaski 83
Hoblera 43
Husarska 84
Hutnicza 68

i, J 
Idy 38
Izerska 81
Jabłoni 22
Jagiellońska 69
Jagodowa 1
Jakuba Wujka 40
Jałowcowa 22
Jana III Sobieskiego od nr 1 do nr 15 
nieparzyste 52
Jana III Sobieskiego od nr 17 do nr  25 
nieparzyste 53
Jana III Sobieskiego od nr 2 do nr 18 
parzyste 52
Jana III Sobieskiego od nr 20 do nr 28 
parzyste 53
Jana III Sobieskiego od nr 27 do końca 
nieparzyste 86
Jana III Sobieskiego od nr 30 do końca 
parzyste 86
Jana Pawła II 49
Jaracza 3
Jarzębinowa 35
Jasińskiego 93
Jaskółcza 100
Jasna 92
Jasnogórska 16
Jaworowa 38
Jedności od nr 1 do nr 16  
wszystkie 58
Jedności od nr 17 do końca  
wszystkie 59
Jesienna 64
Jesionowa 38
Jeziorna 73
Jeżynowa 35
Jęczmienna 74
Jodłowa 38
Jondy 85
Jowisza 11
Junaków 96

K
Kaczyniec 50
Kadłubka 25
Kalinowa 35
Kaliska 78
Kanałowa 2
Kapliczna 38
Karnawałowa 26
Karolinki 84
Karpacka 54
Karskiego 7
Kasprowicza od nr 1 do nr 37 
nieparzyste 57
Kasprowicza od nr 2 do nr 42  
parzyste 57
Kasprowicza od nr 39 do końca 
nieparzyste 58
Kasprowicza od nr 44 do końca 
parzyste 58
Kasprzaka 80
Kasztanowa 31
Kaszubska 70
Kazimierza Wielkiego 53
Kielecka 78
Kilińskiego od nr 1 do końca 
nieparzyste 93
Kilińskiego od nr 2 do końca  
parzyste 94
Klasztorna 2
Klonowa 65
Kłodnicka 46
Kłosista 29
Kniejowa 11
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Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

ulica Numer 
obwodu ulica Numer 

obwodu ulica Numer 
obwodu ulica Numer 

obwodu

Knurowska 74
Kocanki 77
Kochanowskiego od nr 1 do nr 24 
wszystkie 101
Kochanowskiego od nr 25 do końca 
wszystkie 88
Kokoszki 103
Kolberga 34
Kolejarzy 43
Kolejowa 1
Kolibrów 105
Kolorowa 24
Konarskiego 72
Koniczynowa 74
Konopnickiej 44
Konwalii 75
Kopalniana 91
Kopernika od nr 1 do nr 63A  
wszystkie 13
Kopernika od nr 65 do końca  
wszystkie 14
Koralowa 80
Koraszewskiego 35
Korczoka 57
Korfantego 51
Kormoranów 106
Kosmonautów 5
Kosów 100
Kossaka 36
Kostki 68
Kosynierów 84
Koszalińska 78
Kościelna 45
Kościuszki 52
Kotlarska 30
Kowalska 32
Kownackiej 8
Kozielska od nr 1 do nr 3  
nieparzyste 17
Kozielska od nr 117 do nr 207 
nieparzyste 81
Kozielska od nr 122 do nr 254  
parzyste 81
Kozielska od nr 2 do nr 18  
parzyste 17
Kozielska od nr 20 do nr 38  
parzyste 18
Kozielska od nr 297 do końca 
wszystkie 78
Kozielska od nr 31 do nr 77 
nieparzyste 19
Kozielska od nr 46 do nr 120  
parzyste 19
Kozielska od nr 5 do nr 29  
nieparzyste 18
Kozielska od nr 79 do nr 115 
nieparzyste 20
Kozieradki 77
Kozłowska 84
Krakusa 39
Krasickiego 93
Krasińskiego 7
Kraszewskiego 4
Kresowa 78
Krokusów 75
Królewskiej Tamy 67
Królowej Bony 49
Królowej Jadwigi 69
Krótka 45
Krucza 105
Krupnicza 50
Kruszynowa 35
Krzywa 68
Księdza Strzody 46
Ku Dołom 83
Kujawska od nr 1 do końca  
nieparzyste 65
Kujawska od nr 2 do nr 12a   
parzyste 70
Kujawska od nr 34 do końca  
parzyste 65
Kukuczki 25
Kunickiego 93
Kurpiowska 26
Kusocińskiego 95
Kuźnicka 26
Kwiatowa 3
Kwiatów Polnych 74

l
Las Łabędzki 11

Lawendowa 75
Legnicka 26
Lekarska 76
Lelewela 51
Lema 8
Leonarda da Vinci 2
Leszczynowa 35
Leśna 35
Lewkonii 75
Libelta 43
Ligocka 24
Ligonia 85
Ligustrowa 35
Liliowa 94
Limanowskiego 56
Lindego 39
Lipcowa 5
Lipowa 43
Lisia 22
Literatów 8
Lniana 74
Lompy 50
Lotników od nr 1 do nr 38  
wszystkie 94
Lotników od nr 39 do nr 70  
wszystkie 95
Lotników od nr 71 do końca   
wszystkie 91
Lubelska 78
Lubliniecka 29
Luksemburg 6
Lutycka 48
Lwowska 78

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

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

Morska 84
Mościckiego 25
Murarska 2
Myśliwska do nr 23  
wszystkie 15
Myśliwska od nr 24 do końca 
wszystkie 22

N
Na Filarze 57
Na Łuku 26
Na Miedzy 29
Na Piasku 46
Na Skarpie 52
Na Uboczu 83
Na Wzgórzu 53
Na Zbiegu 35
Nad Bytomką 38
Nad Kanałem 4
Nad Łąkami 1
Nad Stawem 83
Nad Torami 31
Nadbrzeżna 58
Nadrzeczna 18
Nagietka 77
Nałkowskiej 3
Narcyzów 4
Narutowicza 4
Nasyp 46
Nauczycielska 77
Niedurnego 56
Niemcewicza 7
Niepaszycka 2
Niezapominajki 75
Noakowskiego 31
Nobla 78
Norwida 86
Nowa 95
Noworoczna 26
Nowosądecka 78
Nowy Świat od nr 1 do nr 24  
wszystkie 88
Nowy Świat od nr 25 do końca 
wszystkie 101

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

P
Paderewskiego 24
Pana Twardowskiego 7
Panewnicka 65

Panufnika 26
Paralotniarzy 93
Parkowa 74
Partyzantów 6
Paska 26
Patrolowa 27
Paulińska 69
PCK 23
Pelikana 105
Perkoza 106
Perłowa 81
Perseusza 12
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 1 do końca 
nieparzyste 61
Przyszłości od nr 2 do nr 50  
parzyste 62
Przyszłości od nr 52 do końca  
parzyste 61
Przyszowska 6
Przytulii 77
Pszczyńska od nr 1 do nr 65A 
nieparzyste 87
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MiEJSki iNFORMatOR WyBORcZy

PRZEDtERMiNOWE WyBORy PREZyDENta MiaSta GliWicE
 5 StycZNia 2020 R.

Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

ulica Numer 
obwodu ulica Numer 

obwodu ulica Numer 
obwodu ulica Numer 

obwodu

Pszczyńska od nr 133 do końca 
nieparzyste 65
Pszczyńska od nr 2 do nr 76  
parzyste 87
Pszczyńska od nr 200 do końca 
parzyste 65
Pszczyńska od nr 67 do nr 131 
nieparzyste 89
Pszczyńska od nr 78 do nr 198 
parzyste 89
Pszenna 2
Pukasa 25
Pułaskiego 7
Puławska 78
Pusta 56
Puszkina 86

r
Raciborska 50
Racławicka 52
Radiowa 84
Radomska 79
Radosna 3
Ratowników Górniczych 90
Reja 57
Rejtana 7
Rekreacyjna 1
Reymonta 54
Robotnicza 67
Rodzinna 6
Rogera 35
Rogozińskiego 25
Rolna 35
Rolników 73
Rostka 35
Równa 93
Różana 4
Rubinowa 82
Rumiankowa 1
Rutkiewicz 25
Rybacka 76
Rybitwy 102
Rybnicka od nr 1 do nr 19  
wszystkie 87
Rybnicka od nr 20 do nr  54  
parzyste 101
Rybnicka od nr 21 do nr 31 
nieparzyste 101
Rybnicka od nr 43 do końca 
nieparzyste 98
Rybnicka od nr 56 do końca  
parzyste 98
Rydygiera 93
Rymera 65
Rynek 47
Rzeczycka 2
Rzepakowa 74
Rzeszowska 79

s
Sadowa 80
Samotna 65
Sandomierska 79
Sarnia 22
Saturna 10
Satyryków 8
Serdecznika 77
Siedlecka 79
Siemińskiego 51
Sienkiewicza 44
Sienna 74
Sikornik 100
Sikory 35
Skarbnika 57
Skargi 86
Składowa 30
Skłodowskiej -Curie 70
Skowrończa 100
Skowrońskiego 36
Słoneczna 83
Słoneczne Wzgórze 83
Słonecznikowa 74
Słowackiego 85
Słowików 106
Smolnicka 74
Snopowa 73
Sobieskiego - patrz Jana III Sobieskiego  
Sobótki 88
Sojki 2

Sokoła 15
Solskiego 99
Sołtysa 26
Sołtysia 57
Sopocka 79
Sowińskiego 84
Spacerowa 74
Spadochroniarzy 93
Spokojna 4
Sportowa 66
Spółdzielcza 41
Srebrna 81
Stabika 55
Stalmacha 49
Stanisławowska 79
Stara Cegielnia 83
Starogliwicka od nr 1 do nr 100 
wszystkie 2
Starogliwicka od nr 101 do końca 
wszystkie 80
Staromiejska 2
Staszica 55
Stefana Batorego 7
Stepowa 26
Storczyków 75
Strażacka 1
Stryjska 79
Strzelców Bytomskich od nr 1 do nr 61 
nieparzyste 3
Strzelców Bytomskich od nr 2 do nr 
70 parzyste 3
Strzelców Bytomskich od nr 63 do 
końca nieparzyste 1
Strzelców Bytomskich od nr 72 do 
końca  parzyste 1
Strzeleckiego 25
Strzelnicza 22
Studzienna 45
Stwosza 35
Styczyńskiego 17
Sudecka 54
Sylwestrowa 26
Syriusza 11
Szafirowa 82
Szara 69
Szarych Szeregów 98
Szczecińska 84
Szczepanowskiego 67
Szczęść Boże 56
Szkolna 45
Szlak Kolejowy 8
Szmaragdowa 81
Szobiszowicka 30
Szparagowa 74
Sztabu Powstańczego wszystkie 
numery nieparzyste 27
Sztabu Powstańczego wszystkie 
numery parzyste 28
Sztygarska 56
Szybowa 54
Szybowcowa 93
Szymanowskiego 26

ś
Śląska 26
Śliwki 31
Ślusarska 30
Śniadeckich 25
Średnia 45
Świdnicka 79
Świerkowa 11
Świętego Andrzeja 33
Świętego Brata Alberta 74
Świętego Huberta 26
Świętego Jacka 65
Świętego Józefa 65
Świętego Ludwika 83
Świętego Marka do nr 5  
wszystkie 43
Świętego Marka od nr 6 do końca 
wszystkie 36
Świętego Michała 60
Świętego Urbana 31
Świętego Wojciecha 22
Świętej Anny 68
Świętej Barbary 46
Świętej Bronisławy 41
Świętej Cecylii 66
Świętej Elżbiety 39
Świętej Katarzyny 69

Świętej Małgorzaty 30
Świętojańska od nr 1 do nr 37 
nieparzyste 32
Świętojańska od nr 2 do nr 46  
parzyste 32
Świętojańska od nr 39 do końca 
nieparzyste 34
Świętojańska od nr 48 do końca  
parzyste 34
Świętokrzyska 51

t
Targowa 42
Tarninowa 35
Tarnogórska od nr 1 do nr 151 
wszystkie 36
Tarnogórska od nr 174 do końca 
parzyste 25
Tarnogórska od nr 189 do końca 
nieparzyste 25
Tarnopolska 79
Tatrzańska 56
Tesli 2
Tęczowa 7
Tkacka 47
Tokarska 77
Topolowa 38
Toruńska 94
Toszecka od  nr 1 do nr 85  
wszystkie 32
Toszecka od nr 101 do nr 169 
wszystkie 10
Toszecka od nr 170  do końca 
wszystkie 1
Toszecka od nr 86 do nr 100  
wszystkie 15
Towarowa 38
Traktorzystów 76
Traugutta 41
Trzech Króli 26
Tulipanów 75
Turkusowa 80
Tuwima 5
Tylna 60
Tymiankowa 73

u
Udzieli 34
Ułańska 84
Urodzajna 74
Ustroń 98
Uszczyka 31

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

Władysława Łokietka 99
Wodna 47
Wolności 4
Wolskiego 40
Wójtowska 83
Wrocławska 48
Wróblewskiego 40
Wrześniowa 6
Wrzosowa 3
Wschodnia 60
Wspólna 2
Wujka Jakuba 40
Wybrzeże Armii Krajowej 44
Wybrzeże Wojska Polskiego 45
Wyczółkowskiego od nr 1 do nr 100 
wszystkie 2
Wyczółkowskiego od nr 101 do końca 
wszystkie 79
Wysoka 47
Wyspiańskiego wszystkie numery 
nieparzyste 18
Wyspiańskiego wszystkie numery 
parzyste 16

z
Zabrska od nr 1 do nr 17A  
nieparzyste 69
Zabrska od nr 16 do końca  
parzyste 68
Zabrska od nr 19 do końca  
nieparzyste 68
Zabrska od nr 2 do nr 14  
parzyste 69
Zachodnia 83
Zacisze 2
Zajęcza 22
Zakątek Leśny 3
Zakole 43
Zakopiańska 79
Zamenhofa 24
Zamkowa 2
Zamojska 79
Zapolskiej 8
Zawiszy Czarnego 53
Zawodna 54
Zbożowa 31
Zgrzebnioka 26
Zielińskiego 4
Zielna 74
Zielona 81
Zielone Wzgórze 83
Ziemięcicka 1
Ziemowita 49
Ziębia 100
Zimnej Wody 72
Zimorodka 102
Złota 81
Związkowa 54
Zwycięstwa od nr 1 do nr 21 
nieparzyste 45
Zwycięstwa od nr 2 do nr 28  
parzyste 45
Zwycięstwa od nr 23 do końca 
nieparzyste 44
Zwycięstwa od nr 30 do końca 
parzyste 44
Zygmunta Starego do nr 19  
wszystkie 50
Zygmunta Starego od nr 20 do końca 
wszystkie 99
Zygmuntowska 9

Ź, ż
Źródlana 81
Żeglarska 1
Żeleńskiego -Boya 8
Żeńców 73
Żernicka 26
Żeromskiego od nr 1 do nr 31 
wszystkie 58
Żeromskiego od nr 32 do końca 
wszystkie 59
Żółkiewskiego 40
Żurawia 105
Żurawinowa 73
Żwirki i Wigury 91
Żytnia 74
Żywiecka 79
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OGŁOSZENia

● samodzielna księgowa 
wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne z zakresu 
rachunkowości; min. 2 lata doświadczenia na podobnym 
stanowisku; znajomość przepisów prawa pracy; podsta-
wowa znajomość języka angielskiego; praktyczna znajo-
mość i umiejętność sporządzania dokumentów do US 
i ZUS (obsługa programu Płatnik); znajomość programu 
płacowego Optima; zakres obowiązków: sporządzanie 
list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodo-
wego od osób fizycznych, sporządzanie rozdzielnika płac, 
sporządzanie deklaracji do ZUS, US, GUS, VAT; rozliczanie 
faktur zakupu, sporządzanie faktur sprzedaży, not księgo-
wych i korygujących; obsługa księgowa Międzyzakładowej 
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● murarz (budowlany) 
wykształcenie: brak wymagań, min. 1 rok doświadczenia 
zawodowego; prawo jazdy kat. B mile widziane; muro-
wanie ogrodzeń klinkierowych oraz betonowych; jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice i okolice; mile widziane 
osoby chętne do przyuczenia;

● pracownik produkcji 
wykształcenie zawodowe; mile widziane doświadczenie na 
produkcji; zakres obowiązków: obsługa maszyn, wkładanie 

detali do maszyny, zgrzewanie; trzy zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice – strefa;

● specjalista w wydziale zamówień  
   publicznych 

wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe; min. 2 
lat doświadczenia na podobnym stanowisku; znajomość 
przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach 
publicznych; zakres obowiązków: prowadzenie postępo-
wań o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych 
przez kierownika wydziału o wartości przekraczającej 
progi unijne; prowadzenie postępowań w procedurze 
krajowej oraz postępowań z dofinansowaniem, obejmu-
jące wszystkie czynności we wskazanym postępowaniu od 
sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie postępowania po 
zamieszczeniu ogłoszenia w odpowiednim publikatorze; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice; wynagrodzenie 
będzie indywidualnie ustalane z pracodawcą podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej;

● operator suwnicy 
wykształcenie min. zawodowe; mile widziane doświadcze-
nie w pracy na stanowisku operatora suwnicy; wymagane 
uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z kabiny IS; 
zakres obowiązków: praca przy obsłudze suwnicy stero-
wanej z kabiny; dwie zmiany; miejsce pracy: Pyskowice.

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

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

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 12 grudnia 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i kanalizacji  

Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia  
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa fabrycznie nowego  
samochodu specjalistycznego  

do czyszczenia kanalizacji.
termin składania ofert:  

8 stycznia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert:  

8 stycznia 2020 r. o godz. 12.00
Pełna treść dostępna jest na  

www.pwikgliwice.pl

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

w Gliwicach,  
ul. królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  

prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
(PZP) z 29 stycznia 2004 r. (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1843),  

w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa fabrycznie nowych  
materiałów preizolowanych.

termin składania ofert:  
7 stycznia 2020 r. do godz. 13.00.

Szczegółowe informacje dostępne na  
stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/335-01-04.

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

w Gliwicach,  
ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie 
negocjacji z ogłoszeniem, organizowanego wg procedur  
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

modernizację gospodarki wodno-
ściekowej – część i w zakresie Stacji 

uzdatniania Wody.
termin składania ofert wstępnych:  
30 grudnia 2019 r. do godz. 11.00

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

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

w Gliwicach,  
ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publika-
cją ogłoszenia, organizowanego wg procedur określonych 

Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

dostawę materiałów biurowych.
termin składania ofert:  

8 stycznia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert:  

8 stycznia 2020 r. o godz. 11.05
Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego wg procedur określonych Regu-
laminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

dostawę olejów i smarów.
termin składania ofert: 30 grudnia 2019 r. do godz. 11.00        termin otwarcia ofert: 30 grudnia 2019 r. o godz. 11.05

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

urząd Miejski  
w Gliwicach informuje,

iż od 24 do 26 grudnia 2019 r.,  
1 stycznia 2020 r. oraz  

od 4 do 6 stycznia 2020 r. urząd 
Stanu cywilnego w Gliwicach będzie 

nieczynny.
Z kartą zgonu można załatwiać wszelkie for-
malności związane z pochówkiem (w zakładzie 
pogrzebowym, u administratora cmentarza),  
a zgłoszenia zgonu dokonać w dniach 27 grud-
nia 2019 r.(piątek) w godzinach od 8.00 do 
15.00, 2 stycznia 2020 r.(czwartek) w godzi-
nach od 8.00. do 17.00 oraz 7 stycznia 2020 r. 
(wtorek) w godzinach od 8.00 do 16.00.
W sprawach związanych ze zgłoszeniem 
zgonu można działać osobiście lub przez 
pełnomocnika, pełnomocnictwo pisemne 
(wzór pełnomocnictwa do pobranie na stro-
nie www.gliwice.eu).

Wydział księgowości 
urzędu Miejskiego  

w Gliwicach informuje, 
że 31 grudnia, kasy urzędu 

Miejskiego będą czynne krócej  
w lokalizacji:

 w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 
– w godz. od 8.00 do 14.00,

 w budynku przy ul. Jasnej  
– w godz. od 8.00 do 15.00.

Różnica w godzinach przyjmowania wpłat 
w wyżej wymienionych lokalizacjach jest 
spowodowana tym, że w budynku przy  
ul. Jasnej przyjmowane są przez pracow-
ników jedynie wpłaty obsługiwane bezgo-
tówkowo. W związku z tym w lokalizacji 
tej nie jest przeprowadzana obligatoryjna 
inwentaryzacja gotówki. 
Za powstałe z tego powodu utrudnienia 
przepraszamy.

informacje

nierUcHomoŚci

oferty pracy

komUnikaty

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 24 h.

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

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu inwali-
dów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

lokali przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 628–631/2019 do 30 grudnia 2019 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części działki:
• nr 607/2019 do 27 grudnia 2019 r.,
• nr 609–619/2019 do 27 grudnia 2019 r.,
• nr 621–624/2019 do 27 grudnia 2019 r.;
lokali użytkowych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:

• nr 625–626/2019 do 30 grudnia 2019 r.;
garaży przeznaczonych do nieodpłatnego 
zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy wraz z oddaniem w wieczyste 
użytkowanie gruntu, niezbędnego do 
korzystania z garażu:
• nr 580/2019 do 24 grudnia 2019 r.;
nieruchomości przeznaczonych do uży-
czenia:
• nr 632/2019 do 30 grudnia 2019 r.;
wydzierżawienia nieruchomości:
• nr 599–606/2019 do 27 grudnia 2019 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informUje,

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 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 komunikaty urzędowe 
/ Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

preZyDent miaSta GLiWice
informUje,

przeznaczone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
• nr 261/2019 do 31 grudnia 2019 r.,
• nr 258/2019 do 23 grudnia 2019 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące wła-

sność Miasta Gliwice:
• nr 255/2019 do 23 grudnia 2019 r.;
przeznaczone do użyczenia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• nr 260/2019 do 31 grudnia 2019 r.

Przedsiębiorstwa Remontów ulic i Mostów S.a.,

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,

sprzeda wycofane z eksploatacji nw. jednostki transportowe:

lp. nazwa nr ewid. rok 
prod.

cena mini-
malna

[zł brutto]
uwagi

1. Samochód dostawczy KIA K2500  
(SG 28089) 6 osobowy 7-0211 2007 5000,00 przebieg:  135 144 km

2. Samochód dostawczy KIA K2500  
(SG 07672) 6 osobowy 7-0204 2006 3500,00 przebieg: 118 215 km 

(pojazd uszkodzony)

3. Samochód dostawczy KIA K2500  
(SG 96531) 6 osobowy 7-0269 2005 5000,00 przebieg: 106 789 km

Wszelkich informacji udziela: 
Pion Logistyki, nr tel.: 32/270-40-03, wew. 136, 140.
Oferty można składać do 23 grudnia 2019 r. w siedzibie firmy: Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub drogą elektro-
niczną e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

http://www. pup.gliwice.pl
http://www.pwikgliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
http://www.pwik.gliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
mailto:jskiba%40pruim.gliwice.pl?subject=
http://www.pruim.gliwice.pl/
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OGŁOSZENia
nierUcHomoŚci

obWieSZcZenia

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 33, obręb Ostropa Południe, o powierzchni 
0,5230 ha, położonej w Gliwicach na południe od 
ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, zapisanej w kW nr Gl1G/00046226/1.

termin przetargu: 8 stycznia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 335 200,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 33 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 2 stycznia 2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 204 i 205/1, obręb czechowice Zachód, 
położonej w Gliwicach przy ul. toszeckiej 183, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice. Dział-
ka nr 204, obręb czechowice Zachód, użytek  
RiVb – grunty orne, pow. 0,2966 ha, księga wie-
czysta nr Gl1G/00014972/2, działka nr 205/1, 
obręb czechowice Zachód, użytek B – tereny 
mieszkaniowe, pow. 0,0966 ha, księga wieczysta  
nr Gl1G/00014972/2. Łączna powierzchnia grun-
tu: 0,3932 ha.

termin przetargu: 13 stycznia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 374 000,00 zł*
*Cena nieruchomości, tj. 246 540,80 zł (co stanowi 65,92% ceny) zawiera 
23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). W pozostałej części, cena 
nieruchomości, tj. 127 459,20 zł (co stanowi 34,08% ceny) zwolniona jest  
z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.  
Wadium: 37 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 stycznia 2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:

• działka nr 330, obręb Szobiszowice, pow.  
0,0694 ha, kW nr Gl1G/00029664/8, użytek B 
– tereny mieszkaniowe, położona przy ul. Jałow-
cowej w Gliwicach.

Termin przetargu: 14 stycznia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 239 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 24 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 stycznia 2020 r. 

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

i przetargi na wysokość czynszu. 
lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod 

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

nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 

udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412,  

32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

nierUcHomoŚci  
na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  

których organizatorem jest Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami  
urzędu Miejskiego w Gliwicach

aB.6740.7.6.2019z 6 grudnia 2019 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zawiadamia 
się, że na wniosek z 26 listopada 2019 r.:

Miasta Gliwice 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.:

„Budowa drogi gminnej – połączenie  
ul. t. chałubińskiego (droga gminna nr 130409 S) 

z ul. tarnogórską (droga krajowa nr 78) 
w Gliwicach”.

Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewi-
dencyjnych działek (przed ich podziałem):
Obręb żerniki:
245, 246, 247, 248, 318/5, 326, 327, 328, 376, 377, 427/2, 432, 
433/2, 434, 435/3, 437, 439/5, 442/2, 444/1, 448/15, 457/4, 
462/1, 462/2, 463, 476, 477/1, 478, 479, 481, 1642, 1643, 1647, 
1753/1, 1753/2, 1753/3, 1753/4.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać 
się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale Architektury i Budownictwa (pokój 
nr 506 na V piętrze), a ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy 
wnieść pisemnie powołując się na znak niniejszego obwieszczenia 
w terminie 14 dni od dnia publicznego doręczenia ogłoszenia 
o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o po-
siadane dowody i materiały.

obWieSZcZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

Zarząd Budynków Miejskich i towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,  
działający w imieniu  

Prezydenta Miasta Gliwice, 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe 
położone przy:

i PRZEtaRG

Przyjmowanie dokumentów wymaganych 
do przystąpienia do przetargu odbędzie się 
9 stycznia 2020 r. (czwartek) od godz. 9.30 
do godz. 9.45, w pokoju 121 – sala narad, 
i piętro w siedzibie ZBM i tBS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 

Przetarg rozpocznie się 9 stycznia 2020 r. 
(czwartek) o godz. 10.00, w pokoju 121 – 
sala narad, i piętro w siedzibie ZBM i tBS 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie do-

wodu wpłaty – kserokopii wraz z pi-
semną informacją o numerze konta, na 
które wadium to będzie mogło zostać 
zwrócone, po rozstrzygnięciu przetar-
gu (wadium wnosi się przed upływem 
terminu przetargu i zaleca się, aby zo-
stało wpłacone odpowiednio wcześnie, 
tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS  
Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym 
przetarg. Wadium uznane będzie za 
wniesione, gdy będzie znajdować się 
na rachunku ogłaszającego przetarg. 
W przeciwnym wypadku uczestnik nie 
zostanie dopuszczony do licytacji),

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się 
z warunkami technicznymi lokalu, treścią 
regulaminu przetargu, wzorem umowy 
najmu (załącznik nr 2, do pobrania na 
stronie internetowej www.zbmgliwice.pl),

• złożenie oświadczenia o braku zobowią-
zań wobec Miasta Gliwice z tytułu m.in. 
podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 
3, do pobrania na stronie internetowej 
www.zbmgliwice.pl),

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli 
taką zawarto albo złożenie aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez mi-
nistra właściwego do spraw gospo-
darki, wystawionych nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu  
przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej, składają oświad-
czenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami 
muszą być potwierdzone za zgodność z ory-
ginałem przez osobę uprawnioną do repre-
zentowania uczestnika przetargu.

udział w przetargu mogą brać osoby fi-
zyczne lub prawne, które wpłacą określone 
w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto 
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wa-
łów 11 – ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice nr 
konta: 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu 
technicznego, wzorem umowy najmu oraz 
deklaracją wekslową można zapoznać się 
w godzinach urzędowania w Dziale Lokali 
Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.

Osoba przystępująca do przetargu musi 
okazać dokument tożsamości oraz oryginał 
dowodu wpłaty wadium, a osoba przystę-
pująca do przetargu w imieniu uczestnika 
przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty 
wadium, musi okazać dowód tożsamości 
oraz pełnomocnictwo szczegółowe, nota-
rialnie poświadczone, upoważniające ją do 

podejmowania czynności prawnej w imieniu 
osoby reprezentowanej.

Wpłata jednego wadium uprawnia do 
udziału w przetargu tylko na jeden lokal 
użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należno-

ści czynszowych z tytułu zawarcia umowy 
najmu, bez prawa żądania naliczania od-
setek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, któ-
rzy przetargu nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetar-
gu, który przetarg wygrał, nie podpisze 
umowy najmu w terminie 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji or-
ganizatora przetargu weksel in blanco opie-
wający na wartość 6-miesięcznego czynszu.  

Prace remontowe i modernizacyjne związa-
ne z przygotowaniem lokalu do użytkowania 
najemca wykonuje we własnym zakresie  
i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 

Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, or-
ganizator zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu bądź wycofania lokalu z  przetargu 
bez podania przyczyny.

Nieruchomości zostaną udostępnione 
w celu oględzin 20 grudnia 2019 r. (piątek):

1. ul. Władysława  Reymonta 20, w godz. 
9.30 – 9.45,

2. ul. Sopocka 2, w godz. 11.00 – 11.15.

--------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozpo-
rządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 
z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej Rozporzą-
dzeniem, informujemy, iż: 
• administratorem Pani/Pana danych oso-

bowych jest Zarząd Budynków Miejskich  
I  Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11,

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwa-
rzane w związku z realizacją powyższej 
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
i c) Rozporządzenia,

• Pani/Pana dane nie będą udostępniane 
odbiorcom danych w rozumieniu przepi-
sów rozporządzenia ogólnego o ochronie 
danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
dane przekazywane będą podmiotom 
trzecim, wyłącznie w celu wykonywania 
niniejszej umowy, w tym dokonania wy-
nikających z niej rozliczeń,

• dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres trwania stosunku prawnego wyni-
kającego z umowy, a także po jego usta-
niu, przez okres przedawnienia roszczeń 
związanych z realizacją tej umowy wyni-
kających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa,

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do przeno-
szenia swoich danych,

• ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/
Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
Rozporządzenia.

1. ul. Reymonta 20 (u-1) – front, parter, lokal użytkowy o po-
wierzchni 81,28 m2. 

Lokal składający się z 3 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną (wyeksploato-
wana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu), ogrzewanie (elektryczne, piece 
akumulacyjne wyeksploatowane). Stan techniczny lokalu – do remontu. Nieruchomość 
w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 2195,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal znajduje się w samoistnym posiadaniu 
Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością 
jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości wykupu na własność  
ww. lokalu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ul. Sopocka 2 (u-1) – front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 

58,90 m2. 
Lokal składający się z 6 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną (wyeksplo-
atowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu), ogrzewanie (brak). Stan 
techniczny lokalu – do remontu. Lokal stanowi własność Miasta Gliwice.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1414,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

mieSZkaLne

UŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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

czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na  
www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

ul. liPcOWa 22, lokal nr 3, parter, pow. 36,25 m2 + piw-
nica: 7,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka 
z Wc, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 23 stycznia 2020 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 92 000,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
termin oględzin: 10 stycznia 2020 r. od godz. 12.10 do 12.25
(dodatkowy termin oględzin: 21 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, 
tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2020 r.

ul. WOlNOści 54, lokal nr 1, parter, pow. 48,00 m2  
+ piwnica: 6,40 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z Wc, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 23 stycznia 2020 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
termin oględzin: 10 stycznia 2020 r. od godz. 11.30 do 11.45
(dodatkowy termin oględzin: 21 stycznia 2020 r. od godz. 9.30 do 9.45, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, 
tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2020 r.

ul. JaSiŃSkiEGO 11, lokal nr 2, parter, pow. 36,32 m2, 1 po-
kój, kuchnia, przedpokój, łazienka, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 23 stycznia 2020 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 104 200,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
termin oględzin: 8 stycznia 2020 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 stycznia 2020 r. od godz. 10.30 do 10.45, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2020 r.

ul. MODElaRZy 14, lokal nr 7, ii piętro, pow. 21,79 m2, 
1 pokój, przedpokój z aneksem kuchennym, łazienka, 
lokal do gen. remontu
termin przetargu: 23 stycznia 2020 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 61 900,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
termin oględzin: 8 stycznia 2020 r. od godz. 12.25 do 12.40
(dodatkowy termin oględzin: 21 stycznia 2020 r. od godz. 11.15 do 11.30, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2020 r.

ul. BOHatERÓW GEtta WaRSZaWSkiEGO 1, lokal nr 6,  
iii piętro, pow. 88,00 m2 + piwnica: 9,15 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, 2 pom. gospodarcze, przedpokój, z dostępem do Wc 
usytuowanego na klatce schodowej (pozostającego w czę-
ściach wspólnych nieruchomości), lokal do gen. remontu
termin przetargu: 23 stycznia 2020 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 226 800,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
termin oględzin: 7 stycznia 2020 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2020 r.

ul. tuWiMa 4, lokal nr 3, i piętro, pow. 47,70 m2 + piw-
nica: 10,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do gen. remontu
termin przetargu: 30 stycznia 2020 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 137 700,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
termin oględzin: 20 stycznia 2020 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 Oddział 1 przy ul. Jagiellonki 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 24 stycznia 2020 r.

ul. RyBNicka 9, lokal nr 6, ii piętro, pow. 19,54 m2,  
2 pomieszczenia, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 9 stycznia 2020 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 42 900,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
termin oględzin: 7 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 45C w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 2 stycznia 2020 r.

ul. kOZiElSka 13, garaż nr 2, parter, pow. 15,45 m2, 1 po-
mieszczenie, garaż do gen. remontu
termin przetargu: 9 stycznia 2020 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 11 800,00 zł
Wadium: 600,00 zł
termin oględzin: 7 stycznia 2020 r. od godz. 10.00 do 10.10, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 2 stycznia 2020 r.

ul. ZaBRSka 7-9, lokal nr ii, parter (oficyna), pow. 
35,74 m2, 3 pomieszczenia, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 30 stycznia 2020 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 108 400,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 20 stycznia 2020 r. od godz. 12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 28 stycznia 2020 r. od godz. 10.00 do 10.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 24 stycznia 2020 r.

ul. WySZyŃSkiEGO 14B, lokal nr ii, parter, i piętro, pow. 
363,85 m2, wiatrołap, sala sprzedaży i piętro: 2 sale (wraz 
z antresolą), magazyn, trzy pomieszczenia biurowe, pomiesz-
czenie gospodarcze, korytarz, kuchnia, Wc, lokal do gen. 
remontu
termin przetargu: 20 lutego 2020 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 896 200,00 zł
Wadium: 44 900,00 zł
termin oględzin: 14 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, 5 lutego 2020 
r. od godz. 14.00 do 14.15 (dodatkowy termin oględzin: 18 lutego 2020 
r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 14 lutego 2020 r.

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENia
obWieSZcZenia

aB.6740.7.4.2019 z 6 grudnia 2019 r.

obWieSZcZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. DzU. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11f  
ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1474 
ze zm.) Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że 29 listopada 2019 r. wydał 
decyzję nr 3/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia – centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach – przebudowa układu drogowego 

po południowej stronie dworca PkP obejmująca: 
rozbudowę ul. Plac Piastów (drogi gminnej nr 130315 S) 

wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi 
wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi 
gminnej nr 130314 S) wraz z pętlą autobusową, rozbudowę 

fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209 S)”,
jednocześnie niniejszą decyzją:
• określono linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• zatwierdzono podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczają-

cymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Gliwice nieruchomości 

znajdujących się w liniach rozgraniczających teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Województwo śląskie nierucho-

mości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren,
• zatwierdzono projekt budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy innych dróg publicznych, budowy i przebu-

dowy sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych 

nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz określono ograniczenia 
w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków i równocze-
śnie zezwolono na wykonanie tych obowiązków,

• zezwolono, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej, na 
prowadzenie robót budowlanych towarzyszących realizacji inwestycji, 
w oparciu o posiadane przez inwestora prawo do dysponowania nieru-
chomością na cele budowlane,

• nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
i. inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi gminnej 

– ulicy Plac Piastów (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
Obręb centrum:
252/1 (252), 253, 255/1 (255), 274/2 (274), 405/3 (405/2), 413/2 (413), 414/2 
(414), 415/2 (415), 416, 432/2 (432).
2. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi gminnej 

– ulicy Okopowej (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
Obręb centrum:
119/2 (119), 120, 121/1 (121), 121/3 (121), 123/3 (123/2), 410/4 (410/1), 411/1 
(411), 412.
3. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi gminnej 

– ulicy Zwycięstwa (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
Obręb centrum:
103/1 (103), 404/1 (404), 406.
4. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi woje-

wódzkiej – ulicy Jagiellońskiej (w nawiasie podano pierwotny nr działki):

Obręb centrum:
274/1 (274), 408/4 (408/2), 426/1 (426);
Obręb Stare Miasto:
1103/3 (1103/1), 1104/4 (1104/2), 1583/4 (1583/2).
5. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające 

ograniczeniu w korzystaniu – w celu realizacji obowiązku (rt. 11f ust. 1 pkt 8 lit. c) 
e), g)) tj. przebudowy ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314 S), przebudowy 
ul. Stanisława Dubois (drogi gminnej nr 130210 S), przebudowy ul. Piwnej (drogi 
powiatowej nr 7235 S), przebudowy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (drogi 
wojewódzkiej nr DW 901), przebudowy Drogowej trasy średnicowej (drogi 
wojewódzkiej nr DW 902), budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 
użytkowania (w nawiasie podano pierwotny nr działki):

Obręb centrum:
50, 56, 103/2 (103), 118, 119/3 (119), 121/2 (121), 123/4 (123/2), 143, 146, 250, 
251, 252/2 (252), 255/2 (255), 274/3 (274), 275, 391, 404/2 (404), 405/4 (405/2), 
407, 408/1, 408/3 (408/2), 410/5 (410/1), 410/3, 411/2 (411), 413/1 (413), 414/1 
(414), 415/1 (415), 417, 418, 432/1 (432);
Obręb Stare Miasto:
1100, 1103/4 (1103/1), 1103/2, 1104/3 (1104/2), 1583/3 (1583/2).
6. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi inwestycję, na których 

inwestor prowadził będzie roboty budowlane towarzyszące inwestycji w opar-
ciu o uzyskane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Obręb centrum:
50, 368/8.

ii. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie 
ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział 
nieruchomości.
tabela nr 1

Działki podlegające podziałowi

Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr 
pierwotny 

działki

Stan po podziale

Nr działki 
wchodzącej 

w pas 
drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Nr działki 
poza pasem 
drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 103 103/1 0,0300 103/2 0,1322 Centrum

2. 119 119/2 0,0996
119/1 0,0155

Centrum
119/3 0,0053

3. 121
121/1 0,0001

121/2 0,0752 Centrum
121/3 0,0205

4. 123/2 123/3 0,0614 123/4 0,0323 Centrum
5. 252 252/1 0,0108 252/2 0,0283 Centrum

6. 255 255/1 0,0029 255/2 0,9634 Centrum

7. 274
274/1 0,0075

274/3 0,0831 Centrum
274/2 0,0056

8. 404 404/1 0,2399 404/2 0,0102 Centrum
9. 405/2 405/3 0,0526 405/4 1,3590 Centrum

10. 408/2 408/4 0,0003 408/3 0,0173 Centrum
11. 410/1 410/4 0,1358 410/5 0,3905 Centrum
12. 411 411/1 0,0054 411/2 0,1194 Centrum
13. 413 413/2 0,1273 413/1 0,0073 Centrum
14. 414 414/2 0,0888 414/1 0,2278 Centrum
15. 415 415/2 0,2693 415/1 0,0609 Centrum

16. 426 426/1 0,0662 426/2 1,0381 Centrum
17. 432 432/2 0,1947 432/1 0,0455 Centrum
18. 1103/1 1103/3 0,0044 1103/4 0,0151 Stare Miasto
19. 1104/2 1104/4 0,0115 1104/3 0,0595 Stare Miasto
20. 1583/2 1583/4 0,0003 1583/3 0,0092 Stare Miasto

iii. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, 
które staną się własnością odpowiednio Gminy Gliwice oraz Województwa 
śląskiego, z dniem w którym decyzja stanie się ostateczna:
tabela nr 2

Numer 
działki

Numer 
działki 

pierwotnej
Obręb

Oznaczenie podmiotu, na którego rzecz 
ma nastąpić przejęcie

lp. 1. 2. 3. 4.
1. --- 120 Centrum Gmina Gliwice
2. 410/4 410/1 Centrum Gmina Gliwice

lp. 1. 2. 3. 4.
1. 274/1 274 Centrum Województwo Śląskie
2. 408/4 408/2 Centrum Województwo Śląskie

3. 426/1 426 Centrum Województwo Śląskie
4. 1104/4 1104/2 Stare Miasto Województwo Śląskie
5. 1583/4 1583/2 Stare Miasto Województwo Śląskie

POucZENiE:
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Archi-

tektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokoju nr 506 (V piętro) 
w godzinach dyżurów.

2.. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody 
Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

* publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli 
zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w 
Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicz-
nej tego urzędu oraz w prasie lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”).

iV. Ww. decyzją ustalono obowiązek dokonania budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych 
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, przebudowy innych dróg publicznych oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji 
tych obowiązków:
tabela nr 3

Numer 
działki po 
podziale

Numer 
działki 

pierwotnej 
lub nie 

podlegającej 
podziałowi

Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości 

terenu w m2
Zakres prac ograniczających korzystnie z nieruchomości

lp. 1. 2. 3. 4. 5.

Obręb: centrum

1. --- 50 GL1G/00071540/2 14,00 Budowa fragmentu sieci gazowej.
2. --- 56 GL1G/00033981/7 4,80 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
3. 103/2 103 GL1G/00032168/5 9,40 Rozbiórka obiektu.
4. --- 118 GL1G/00038519/3 82,30 Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego.
5. 119/3 119 GL1G/00038380/9 53,31 Budowa sieci elektroenergetycznych i sieci teletechnicznej. 

6. 121/1 121 GL1G/00025239/2 63,30 Budowa sieci elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego i nN, budowa kanalizacji i sieci teletechnicznej, 
rozbiórka kanalizacji deszczowej.

7. 123/4 123/2 GL1G/00002450/0 22,50 Budowa sieci teletechnicznej.
8. --- 143 GL1G/00051524/8 10,10 Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN.
9. --- 146 GL1G/00039062/1 24,05 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej.

10. --- 250 GL1G/00034284/8 6,90 Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej, budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej.
11. --- 251 GL1G/00034191/9 49,05 Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej, budowa sieci kanalizacji deszczowej.
12. 252/2 252 GL1G/00035227/8 33,40 Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej nN.
13. 255/2 255 GL1G/00013892/0 117,55 Budowa sieci ciepłowniczej i sieci kanalizacji deszczowej, rozbiórka części budynku.

14. 274/3 274 GL1G/00034262/8 351,40 Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej, rozbiórka sieci ciepłowniczej, budowa odcinka sieci 
elektroenergetycznej, budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej.

15. --- 275 GL1G/00072410/9 38,10 Przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowa sieci ciepłowniczej, 
budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego.

16. --- 391 GL1G/00035139/4 318,30 Rozbiórka i budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, przebudowa drogi gminnej 
nr 130210 S – ul. Stanisława Dubois.

17. 404/2 404 GL1G/00048534/7 101,38
Rozbiórka odcinka torowiska tramwajowego, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa i 

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN, budowa sieci 
teletechnicznej, przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 901 – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

18. 405/4 405/2 GL1G/00048534/7 11094,50
Rozbiórka odcinka torowiska tramwajowego, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN, budowa kanalizacji i sieci teletechnicznej, 
przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 901 – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

19. --- 407 GL1G/00048534/7 434,49 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi 
gminnej nr 130314 S – ul. Okopowej.

20. --- 408/1 GL1G/00035139/4 6,88 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

21. 408/3 408/2 GL1G/00057351/6 156,20
Przebudowa i budowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej, budowa fragmentu sieci teletechnicznej, budowa 
fragmentu sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej SN, 

przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 901 – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
22. 410/5 410/1 GL1G/00129884/7 41,90 Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej.
23. --- 410/3 GL1G/00062495/5 2,00 Budowa sieci elektroenergetycznej nN, rozbiórka sieci teletechnicznej.
24. 411/2 411 GL1G/00040814/8 67,78 Rozbiórka sieci teletechnicznej, budowa  sieci teletechnicznej.

25. 413/1 413 GL1G/00057351/6 73,30 Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, budowa 
sieci teletechnicznej, przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 901 – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

26. 414/1 414 GL1G/00057351/6 2264,53
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, przebudowa 

sieci elektroenergetycznej SN i nN, budowa sieci teletechnicznej, rozbiórka torowiska tramwajowego, 
przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 901 – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

27. 415/1 415 GL1G/00052355/9 609,07
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, przebudowa 

sieci elektroenergetycznej SN i nN, budowa sieci teletechnicznej, rozbiórka torowiska tramwajowego, 
przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 901 – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

28. --- 417 GL1G/00057351/6 10,47 Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, przebudowa drogi powiatowej nr 7235 S – ul. Piwnej.

29. --- 418 GL1G/00057351/6 1075,95 Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbiórka sieci wodociągowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia 
ulicznego przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN, przebudowa drogi powiatowej nr 7235 S – ul. Piwnej.

30. 432 432/1 GL1G/00040814/8 31,10 Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej, budowa fragmentu sieci teletechnicznej, przebudowa sieci 
kanalizacji deszczowej.

Obręb: Stare Miasto

31. --- 1100 GL1G/00033208/5 350,30 Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, 
przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 902 – Drogowej Trasy Średnicowej.

32. 1103/4 1103/1 GL1G/00033208/5 7,71 Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego.
33. --- 1103/2 GL1G/00025147/0 16,30 Przebudowa sieci ciepłowniczej
34. 1104/3 1104/2 GL1G/00033231/5 24,50 Przebudowa sieci ciepłowniczej.

V. W oparciu o złożone przez inwestora oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, ww. decyzją udzielono pozwolenia na prowadzenie poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, 
robót budowlanych towarzyszących realizacji inwestycji, które zostały opisane w tabeli nr 4 przedstawionej poniżej:
tabela nr 4

L.p. Numer działki
(po podziale)

Numer działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi Zakres robót

Obręb: Centrum
1. --- 50 Remont nawierzchni chodnika.
2. --- 368/8 Remont nawierzchni placu.

http://turystyka.gliwice.eu
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