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450 tys. zł z miejskiego budżetu zostanie przeznaczone na dofinansowanie 
koniecznych remontów w dwóch zabytkowych kościołach. Podczas os-
tatniej sesji radni podjęli decyzję o udzieleniu finansowego wsparcia prac 
w kościele katedralnym pw. św. apostołów Piotra i Pawła oraz kościele 
rektorskim pw. św. Bartłomieja. Przez lata miasto wydało na ten cel już 
3,8 mln zł. 
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druGa Strona w oBiektywie

Magdalena Lech wygrała konkurs organizowany przez Wydział Środowiska UM  
w Gliwicach. 16-latka zaprojektowała plakat zachęcający do zmiany starych systemów 
grzewczych na ekologiczne. Drugie miejsce zajęła Zofia Maruszewska, a trzecie Emilia 
Połaniecka. Gratulujemy! Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 6 kwietnia, 
w hali Arena Gliwice, podczas targów budowlanych EXPO. (fot. A. Świderska / UM Gliwice)

Zaprojektowała najlepszy plakat

To była sentymentalna podróż z muzyką zespołu ABBA. Podczas dwugodzinnego 
The Show A Tribute To ABBA w gliwickiej Arenie nie zabrakło największych hitów 
szwedzkiego zespołu: Waterloo, Mamma Mia, Dancing Queen czy Knowing Me 
Knowing You. Wśród artystów wystąpili także muzycy z pierwszego składu ABBY. 
Porwali gliwicką publiczność w szalone lata 70. (fot. Arena Gliwice)

Rozbłysła na niebiesko!Muzyczna podróż do lat 70. 

Dwie stacje Gliwickiego Roweru Miejskiego zmieniły lokalizację. Z Łabęd  
i  os. Obrońców Pokoju zostały przeniesione na plac Mickiewicza (od strony 
ul. Siemińskiego) i na róg ul. Kościuszki i Zawiszy Czarnego. Obie stacje są już 
czynne, zachęcamy do wypożyczania rowerów. (fot. A. Świderska / UM Gliwice)

Gliwickim rowerem z pl. Mickiewicza

W środę, 2 kwietnia, maszt gliwickiej Radiostacji był od zmroku podświetlony na 
niebiesko. Ten szczególny kolor iluminacji miał zwrócić naszą uwagę na Światowy Dzień 
Autyzmu i problemy osób borykających się z tym zaburzeniem. W tym dniu tysiące 
obiektów w całej Polsce rozbłysły na niebiesko – to kolor solidarności z osobami z 
autyzmem. Gliwice, jak co roku, przyłączyły się do tej ważnej akcji. (fot. R. Neumann)

Łukasz Habaj z gliwickiego Stowarzyszenia Moto Sport Gliwice i Daniel Dymurski 
(Skoda Fabia R5) wygrali 54. Rajd Azorów. Polacy zwyciężyli w pierwszej rundzie 
Rajdowych Mistrzostw Europy i są jednocześnie liderami cyklu. Jest to pierwsze 
zwycięstwo Habaja w ERC i drugie podium po Rajdzie Lipawy 2017. Gratulacje! 
(fot. J. Petru / Moto Sport Gliwice)

Wiosna zawitała do Gliwic. Skwery i zieleńce się zielenią, ale też kwiecą! Barwne 
oznaki wiosny widać już przy ul. Dworcowej – pracownicy Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych posadzili tam 1 500 bratków i prymulek układających się  
w trzy wielkie, kolorowe pisanki. (fot. A. Świderska / UM Gliwice)

Zawodnik Moto Sport Gliwice liderem ERC!

Pisanki na Dworcowej już kwitną

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Miasto Gliwice złożyło wniosek umożliwiający zdobycie wielomilionowej dotacji z unii europejskiej na budowę 
centrum Przesiadkowego. chodzi o kwotę ok. 130 mln zł w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.  
rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy na dofinansowanie unijne zaplanowano na iV kwartał tego roku.

aktualności

Jak poinformował na ostatniej 
sesji Rady Miasta prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz, 
podstawą złożonego 28 marca 
wniosku był projekt budowla-
ny Centrum Przesiadkowego 
w Gliwicach, dokończony przez 
Mostostal Zabrze Biprohut. 
Projekt ma szansę na realizację 
w ramach Działania 4.5.1. Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Woj. Śląskiego na lata 
2014–2020.

Budowa centrum Przesiadkowe-
go będzie jedną z największych 
i najważniejszych inwestycji 
w Gliwicach. Jego powstanie 
obok zmodernizowanego dwor-
ca kolejowego wprowadzi nową 
jakość do krajobrazu centrum 
miasta.

Nowoczesne Centrum Prze-
siadkowe skupi wszystkie środki 
transportu miejskiego w jednym 
miejscu. W ramach inwestycji 

powstanie m.in. nowy dworzec 
autobusowy z zadaszeniem wraz 
z budynkiem głównym, budyn-
kiem pomocniczym i tunelem. 
Będzie to nowoczesny obiekt, 
zintegrowany z dworcem kolejo-
wym systemem stacji autobusów 
miejskich, regionalnych i mię-
dzynarodowych, z parkingami 
dla samochodów i rowerów oraz 
zapleczem komercyjnym.

Ścisłe centrum Gliwic zyska nowe 
oblicze – w ramach inwestycji zo-
staną zmodernizowane i przebu-
dowane sąsiednie ulice, a także 

ważny punkt naszego miasta:  
plac Piastów.

Przewidziano przebudowę  
ul. Bohaterów Getta Warszaw-
skiego wraz z odcinkiem ul. Zwy-
cięstwa, placu Piastów i odcinka  
ul. Piwnej, ul. Składowej z fragmen-
tem ul. Warszawskiej, ul. Okopo-
wej, ul. Na Piasku i placu przed 
dworcem PKP oraz fragmentu  
ul. Tarnogórskiej. Na przedłużeniu 
ul. Udzieli zaplanowano ciąg dla 
pieszych i rowerów, łączący oko-
lice ulic Kolberga i Tarnogórskiej 
z Centrum Przesiadkowym. Zapla-

nowano także ścieżkę rowerową 
łączącą trasę rowerową Centrum 
– Sośnica z drogami rowerowymi 
na terenie Centrum Przesiadko-
wego, wykonanie zadaszonych 
parkingów dla jednośladów oraz 
stacji wypożyczalni rowerów  
na terenie Centrum.

W przyszłości cały kwartał prze-
budowanego ścisłego centrum 
Gliwic wraz ze zmodernizowaną 
ul. Zwycięstwa stanie się kolejną 
wizytówką naszego miasta i nową, 
przyjazną przestrzenią miejską. 
 (kik)

centrum Przesiadkowe: wniosek złożony

450 tys. zł z miejskiego budżetu zostanie przeznaczone na dofinansowanie 
koniecznych remontów w dwóch zabytkowych kościołach. Przez lata miasto 
wydało na ten cel już 3,8 mln zł.

Podczas ostatniej sesji radni pod-
jęli decyzję o udzieleniu finanso-
wego wsparcia prac w kościele 
katedralnym pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła oraz kościele 
rektorskim pw. św. Bartłomieja. 
Świątynie są wpisane do rejestru 
zabytków, co umożliwia samorzą-
dowi przekazywanie im dotacji 
na remont z budżetu miejskiego.

300 tys. zł  
dla Bartłomieja
Kościół pw. św. Bartłomieja to jed-
na z najstarszych świątyń w naszym 
mieście – został wzniesiony w XIII 
wieku. Kompleksowa renowacja 
obiektu rozpoczęła się w 2009 r. 
Dotychczas wykonano m.in. ka-
pitalny remont dachu, osuszono 
zawilgocone mury kościoła i odbu-
dowano fragmenty murowanego 
ogrodzenia. Prace te zostały sfinan-
sowane ze środków parafialnych 
oraz dzięki wsparciu Miasta Gliwice 
(miasto przeznaczyło też  7 320 zł  
na opracowanie ekspertyz geo-
technicznej i budowlanej, okre-
ślających stan techniczny obiektu 
i zakres prac niezbędnych dla jego 
ratowania). Udział w finansowaniu 

prac miał też Urząd Marszałkowski 
i Wojewódzki Urząd Ochrony Za-
bytków w Katowicach. 

W tym roku 300 tys. zł z miejskie-
go budżetu zostanie przeznaczo-

ne na odbudowę fragmentu mu-
rowanego ogrodzenia kościoła 
od strony północno-wschodniej. 
Remont pozostałych fragmentów 
muru przełożono na kolejne lata. 
Jak wynika z ekspertyzy budow-

lanej, kamienne mury wokół 
kościoła są w bardzo złym stanie 
technicznym, dlatego od kilku lat 
są sukcesywnie naprawiane i od-
twarzane między innymi dzięki 
dotacji z budżetu miasta.

150 tys. zł dla katedry
Kościół katedralny pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła wzniesiono 
w latach 1896–1900 według 
projektu prof. Brunona Heera. 
W świątyni znajdują się najlepsze 
na Górnym Śląsku organy firmy 
Rieger-Mocker. Odbywają się 
tam liczne recitale organowe 
i koncerty.

Remont kościoła trwa w etapach 
od połowy minionej dekady. 
Dotychczas przy finansowym 
wsparciu miasta (w wysokości 
900 794 zł) wykonano remont 

części elewacji wieży zabytkowej 
świątyni, remont części elewacji 
bocznych od strony północnej 
i południowej oraz trzy etapy 
remontu elewacji prezbiterium. 
Wcześniej – w latach 2007– 
–2009 – parafia otrzymała rów-
nież dotację z budżetu miasta  
(232 792 zł) na remont zabytko-
wych organów. 

W tym roku 150 tys. zł z miej-
skiego budżetu zostanie prze-
znaczone na konserwację elewa-
cji wieży kościoła, z wyjątkiem 
fragmentu od strony dachu. Na-
prawiony zostanie mur konstruk-
cyjny i ceglane lico, wykonane 
będzie nowe spoinowanie. Prace 
zaplanowano na drugi i trzeci 
kwartał roku. Koszt inwestycji 
oszacowano na 1,1 mln zł. Re-
mont będzie kontynuowany 
przez kilka kolejnych lat.   (mf)
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ze względu na ogromne zainteresowanie cyklem „kawia-
renka zdrowia”, zmieniły się terminy i miejsce spotkań. 

Najbliższa prelekcja i koncert od-
będą się 25 kwietnia w Centrum 
Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II 
(ul. Górnych Wałów 3A). Początek – 
godz. 17.00. Prowadzący, dr. n. med. 
Eugeniusz Majewski kierujący od-
działem Chirurgii Ogólnej z podod-
działem Chirurgii Naczyń w Szpitalu 
Miejskim nr 4 w Gliwicach, opowie 
o faktach i mitach związanych z za-

krzepicą żylną i zatorem płucnym. 
O część artystyczną zadbają ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Gliwicach, a całość dopełni – jak 
zawsze – zdrowy poczęstunek. 
Wstęp wolny!

Kolejne spotkania „Kawiarenki 
Zdrowia” planowane są na 16 maja,  
16 września i 22 października.  (kik)

rozszerzamy współpracę z miastem partnerskim Bottrop. delegacja z niemiec 
podczas spotkania w urzędzie Miejskim w Gliwicach rozmawiała między innymi 
o projektach, w których realizację włączą się wkrótce szkoły i biblioteki. 

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Gliwicach ma już kilka 
pomysłów na wspólne, pol-
sko-niemieckie inicjatywy. 
W planach jest między inny-
mi stworzenie dwujęzycznej 
książki przez najmłodszych 
czytelników. W gliwickiej bi-
bliotece pojawi się wystawa 
prac artystów z Bottrop, a na-
sze cenne ekslibrisy zostaną 
zaprezentowane u sąsiadów. 
Kto wie, może wkrótce w Gli-
wicach wystąpi też jakiś nie-
miecki zespół muzyczny?

Międzynarodowe więzy zacieśnią 
też szkoły. W najbliższym czasie 
zostanie podpisana umowa 
o partnerstwie między SP nr 6 
im. Noblistów Polskich w Gliwi-
cach a Cyriakusschule Bottrop. 
Do partnerstwa przymierza się 
też Zespół Szkół Specjalnych im. 
J. Korczaka.

Podczas spotkania 1 kwietnia 
samorząd reprezentował Krystian 
Tomala, zastępca prezydenta 
Gliwic. W spotkaniu wzięła też 
udział Bogna Dobrakowska, dy-

rektor MBP w Gliwicach i Agata 
Cira, dyrektor SP nr 6. Wśród nie-
mieckich partnerów byli Ingeborg 
Kießlich, Ursula Kraemer-Büscher, 
Christiane Stamm-Marker i Da-
niel Krause ze Związku Przyjaciół 
na Rzecz Promocji Partnerstwa 
Miast w Bottrop i Cyriakusschule 
Bottrop. Grafik wizyty był napięty, 
ale goście znaleźli czas na zwie-
dzanie Gliwic. Przespacerowali 
się po starówce, odwiedzili Radio-
stację, Palmiarnię i Arenę Gliwice. 
Miasto zrobiło wrażenie!  
 (mm)
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w nowym miejscu,  
w innym czasie

Goście z Bottrop  
z wizytą w Gliwicach

zaczynamy odliczanie!

o smogu na eXPo

10 kwietnia o 18.00 w arenie Gliwice szykują się wielkie sportowe emocje dla 
wszystkich fanów „szczypiorniaka”! w ramach kwalifikacji Mistrzostw europy 
2020 w piłce ręcznej Biało-czerwoni pod wodzą nowego selekcjonera kadry, 
Patryka rombla, zmierzą się z niemcami.

Bilety na mecz Polska – Niemcy 
są dostępne na portalu even-
tim.pl. Bieżące wydarzenia 
związane z organizacją spo-
tkania w obiekcie przy ul. Aka-
demickiej 50 warto śledzić na 
Facebookowym profilu Areny 
Gliwice.

Mecz  Polska – niemcy będzie 
kulminacją Festiwalu Piłki 
ręcznej w arenie Gliwice. 
dodatkowo w programie 
między innymi...

 charytatywny mecz Han-
dball legends vs Politech-
nika śląska (10 kwietnia, 
zaraz po meczu kwalifika-
cyjnym do Me 2020)

Handball Legends to grupa 
szczypiornistów, w skład 
której wchodzą m.in. Orły 
Wenty. Ich cel to działania 
charytatywne i propagowa-
nie piłki ręcznej. W Gliwicach 
spodziewajmy się m.in. Sła-
womira Szmala, Grzegorza 

Tkaczyka, Bartosza Jureckiego 
i Bartłomieja Jaszki.

 turniej piłki ręcznej, tre-
ningi oraz gry i zabawy 
dla stawiających pierwsze 
kroki w tym sporcie. emo-
cje Gwarantowane!

Organizatorami starcia Polska vs 
Niemcy są Polski Związek Piłki 
Ręcznej i Arena Gliwice. Gospo-
darzem Festiwalu Piłki Ręcznej 
jest Miasto Gliwice. (kik)

Jak walczyć ze smogiem, projektując dom? Jak skorzystać 
z dotacji w ramach programu „czyste powietrze”? tego 
będzie można dowiedzieć się 5 kwietnia podczas Xi ślą-
skiego Forum inwestycji, Budownictwa, nieruchomości.
Zgodnie z wymogami śląskiej 
uchwały antysmogowej, najda-
lej do końca 2021 r. duża grupa 
mieszkańców województwa 
powinna wymienić najstarsze 
systemy grzewcze, opalane pa-
liwem stałym, na ekologiczne 
źródła ciepła. 

Szczegółowe informacje na ten 
temat oraz porady ekspertów 
będzie można zdobyć podczas 
kwietniowych targów EXPO 
GLIWICE (od 5 do 7 kwietnia 
w małej hali Areny Gliwice  
ul. Akademicka 50). 

W pierwszym dniu targów, 
5 kwietnia, o godz.11.00 roz-
pocznie się XI Śląskie Forum 
Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości. W programie 
zaplanowano m.in. prelek-
cję Katarzyny Korszun-Kłak 
z Wydziału Ochrony Środowi-
ska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, która 
szczegółowo przedstawi wy-
mogi, zbliżające się terminy 
oraz poziom realizacji uchwały 

antysmogowej. W programie 
przewidziano także wystąpienie 
Elżbiety Kisiel z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach, która wyjaśni wszelkie 
zawiłości programu „Czyste 
powietrze”. Po prelekcji oraz 
w pozostałe dni będzie można 
zadać pytania przedstawicielom 
WFOŚiGW na stoisku Miasta Gli-
wice na terenie targów.

Warto również śledzić pre-
lekcję Andrzeja Guły, lidera 
Polskiego Alarmu Smogowego 
i Prezesa Stowarzyszenia Kra-
kowski Alarm Smogowy, który 
przedstawi referat na temat 
wyzwań dotyczących systemu 
finansowego wsparcia likwida-
cji niskiej emisji w Polsce i jego 
postulowanych zmian.

Więcej informacji na temat 
konferencji, szczegółowy pro-
gram targów EXPO Gliwice 
oraz bezpłatne wejściówki 
można znaleźć na stronie  
www.expogliwice.pl.  (mw)

https://www.expogliwice.pl/#item31
https://www.eventim.pl/
https://www.eventim.pl/
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kolejne 3,5 km dróg rowerowych powstanie wkrótce w Gliwicach. w planach jest 
budowa kilku krótkich, lecz istotnych odcinków, które połączą istniejące drogi 
rowerowe i usprawnią korzystanie z całego systemu. dzięki temu wydłużą się ist-
niejące trasy łączące centrum miasta z Łabędami, Sikornikiem, Sośnicą i zabrzem. 

W Gliwicach jest ponad 100 km 
ścieżek rowerowych. Nie wszę-
dzie jednak trasy łączą się ze 
sobą, tworząc zwarty, przyjazny 
rowerzystom system. Dlatego 
miasto przystąpiło do budowy 
łączników, które umożliwią 
płynną jazdę z centrum w stronę 
dzielnic i do granic miasta. 

Jeden z nich, o długości 800 
metrów, Zarząd Dróg Miejskich 
planuje wybudować na odcinku 
od katedry do Teatru Miejskie-
go, przy którym połączy się 
z ciągiem pieszo-rowerowym 
biegnącym wzdłuż alei Sikornik. 
W ten sposób Centrum zosta-
nie połączone z Sikornikiem. 
Kolejny łącznik, o długości 
400 metrów powstanie przy  
ul. Knurowskiej, między skrzy-
żowaniami z ul. Chmielną i św. 
Brata Alberta. Budowa tego od-
cinka ułatwi rowerzystom dojazd 
do ul. Bojkowskiej. 

Łatwiej będzie też dojechać na 
rowerze do Sośnicy. Wzdłuż ul. 
Kujawskiej, od ronda Górników 
przy giełdzie samochodowej do 
zjazdu z ul. Kujawskiej do mostu 
nad rzeką Kłodnicą, ZDM wybu-
duje łącznik o długości 500 me-
trów, a kolejne 900 m powstanie 

w ramach inwestycji prowadzonej 
przez Wydział Inwestycji i Remon-
tów Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach. Zostanie wykonany także 
odcinek trasy rowerowej od ul. 
Wschodniej do granicy z Zabrzem.

W planach jest też budowa ciągu 
pieszo-rowerowego o długości 
900 metrów przy ul. Portowej 
(od posesji 74 do ul. Kanałowej 
w Łabędach). Łącznik zapewni 
rowerzystom możliwość jazdy 
wyznaczoną trasą z Centrum do 
Łabęd. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, wspomniane wyżej 
łączniki będą gotowe jeszcze 
w tym roku. 

Dodatkowo miasto przymierza 
się do budowy 2,5 km drogi ro-
werowej w śladzie kolejki wą-
skotorowej od ul. Knurowskiej 
do granicy miasta. Obecnie 
trwają prace projektowe dla 
tej inwestycji, które powinny 
zakończyć się do 30 maja. 

Z myślą o rowerzystach wyre-
montowane zostaną kładki nad 
Kłodnicą w Sośnicy (między 
ul. Kujawską a Jesienną, obok 
ogródków działkowych) oraz 
w parku Chrobrego (w pobliżu 
Politechniki Śląskiej). Prace 
projektowe kładek powinny 
zakończyć się w tym roku, 
a budowlane w 2020 r. 
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Ma sto lat  
i tryska energią

logistyka i inwestycje napędzają Gliwice

Powstaną ważne łączniki

za nami 8. już edycja ogólnopolskiej konferencji „logistyka. inwestycje. Przyszłość”. 
Przedstawiciele samorządów, inwestorzy, biznesmeni, eksperci i deweloperzy dysku-
towali o najnowszych trendach w branży logistycznej oraz perspektywach dalszego 
rozwoju Gliwic i regionu.

Eksperci analizowali trendy i zmie-
niające się strategie logistyczne 
w przemyśle samochodowym, 
biorąc pod uwagę wpływ zmian 
nastrojów konsumenckich, au-
tomatyzację branży oraz rosnącą 
rolę dronów i robotów. Odbyła 
się również dyskusja na temat roli 
samorządu w rozwoju biznesu 
w regionie. Wzięli w niej udział 
m.in.: Adam Małecki, dyrektor 

Obszaru Inwestycji Bezpośrednich 
z Polskiej Agencji Inwestycji i Han-
dlu,  Aleksandra Zajusz-Wayda, 
menedżer projektu z Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Luk Palmen, prezes zarządu In-
noCo, Bogdan Traczyk, prezes 
zarządu Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju, 
a także zastępca prezydenta Gliwic 
Adam Neumann.

– W Gliwicach branża logi-
styczna ma świetne warunki 
do rozwoju i dynamicznie z nich 
korzysta. Mamy w granicach 
administracyjnych skrzyżowanie 
autostrad A1 i A4, Drogową Tra-
sę Średnicową. Jesteśmy dużym 
węzłem kolejowym, mamy port 
śródlądowy oraz lotnisko, na 
którym w tej chwili trwa budowa 
betonowego pasa startowego. 

Inwestorom oferujemy wiele 
hektarów terenów do zago-
spodarowania, z uchwalonymi 
planami zagospodarowania 
przestrzennego. Wszystko to 
sprawia, że mogą oni w świet-
nie skomunikowanych punktach 
szybko wybudować swoje maga-
zyny – mówi Adam Neumann, 
zastępca prezydenta Gliwic. 

Konferencja „Logistyka. Inwesty-
cje. Przyszłość” na stałe zagościła 
w kalendarzu najważniejszych 
spotkań biznesowych w regionie. 
Każdego roku przyciąga do Gliwic 

dziesiątki firm z sektora logistycz-
nego i funduszy inwestycyjnych, 
deweloperów, potencjalnych 
najemców, przedstawicieli stref 
ekonomicznych oraz media 
branżowe i regionalne. Wybór 
lokalizacji nie jest przypadkowy 
– krajowi i zagraniczni inwestorzy 
wybierają Gliwice na siedzibę 
swoich przedsiębiorstw. 

Gospodarzem i organizatorem 
wydarzenia jest Miasto Gliwice, 
a partnerem organizacyjnym – 
firma Bluevine Consulting.  
 (mf/aś)

27 marca swoje 100. urodziny obchodziła pani ire-
na Grabowska. z wyjątkową solenizantką z okazji jej 
święta spotkali się w ratuszu przedstawiciele urzędu 
Miejskiego i złożyli życzenia. My również życzymy pani 
irenie wszystkiego najlepszego!

Irena Grabowska przyszła na 
świat 27 marca 1919 roku w Lu-
blinie. Ojciec-żołnierz zatrud-
niony był szpitalu wojskowym. 
Kolejnym przystankiem w życiu 
jej rodziny był Przemyśl, w któ-
rym już po II wojnie światowej, 
w 1946 roku, pani Irena poślubi-
ła wojskowego. Gdy owdowiała, 
po raz drugi wyszła za mąż. Para 
zamieszkała w Gliwicach.

Pani Irena doczekała się 3 synów, 
5 wnuków i 1 prawnuka. Nigdy 
nie pracowała zawodowo – zaj-
mowała się dziećmi i domem. 

30 lat temu została wdową. 
W latach 1989–2006 działała 
w gliwickim oddziale Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych.

Jej oczkiem w głowie jest przy-
domowy ogród. Już wyczekuje 
cieplejszych dni, by rozpocząć 
prace przy rabatach. Mieszka 
z rodziną, jest w doskonałej 
kondycji fizycznej. Tryska opty-
mizmem i humorem. Szczyci się, 
że nigdy nie zażywała żadnych 
leków – nawet będącej „na 
wszystko” aspiryny! (kik)
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Jak zmienią się 
opłaty dla  
segregujących  
śmieci?

Przyjęta uchwała wprowadza dwueta-
powe podwyżki dla osób segregujących 
śmieci. Pierwszy etap zostanie wprowa-
dzony 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. 
Drugi będzie obowiązywał od 1 stycznia 
2020 roku. Stawki dla osób niesegregu-
jących nie zmienią się! Obecnie są one 
już bardzo wysokie (2 zł/m² powierzchni 
mieszkania do 60 m²), a rozliczające się 
w ten sposób 2% mieszkańców często 
nie ma możliwości wprowadzenia se-
gregacji, np. we wspólnotach, które nie 
mają własnego gruntu poza budynkiem.

od 1 stycznia 2020 roku segregująca 
śmieci czteroosobowa rodzina w śred-
niej wielkości mieszkaniu o powierzchni  
60 m² zapłaci miesięcznie za odpady 40,8 zł  
(60 m² × 0,68 gr = 40,80 zł). W przelicze-
niu na osobę opłata wyniesie 10,2 zł.  
Trzyosobowa rodzina na tej samej powierzch-
ni mieszkania zapłaci 13,60 zł na głowę.

w przypadku przeliczenia ca-
łości kosztu systemu na liczbę 
mieszkańców, stawka ta wynio-
słaby 16,90 zł od osoby, a więc 
ta sama czteroosobowa rodzina 
zapłaciłaby 67,80 zł miesięcznie.

dlaczego  
korekty cenni-
ka nie da się 
uniknąć?

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach, samofinansowanie się systemu 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi w mieście oznacza pokrywanie 
wszystkich kosztów systemu z opłat 
pobranych od mieszkańców. 

Mowa o kosztach odbierania, transpor-
tu, zbierania, odzysku i unieszkodliwia-
nia śmieci, prowadzenia punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK Gliwice), obsługi administracyj-
nej systemu oraz edukacji ekologicznej 
w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami komunalnymi. 

całkowity koszt systemu za rok 2019 
w Gliwicach ma zamknąć się w kwocie 
około 27 mln zł. równolegle analizy 
wykazały, że tegoroczne wpływy z opłat 
mieszkańców wyniosą około 24 mln zł.

Związane jest to m.in. z tym, że większość 
gliwiczan zdecydowała się przejść na ko-
rzystniejszą dla nich finansowo (a zara-
zem bardziej pożądaną z punktu widzenia 
ochrony środowiska) segregację śmieci. 

ten paradoks nieuchronnie prowa-
dzi do deficytu na poziomie około 
3 mln zł. Sprawa jest poważna, 
ponieważ miasto nie ma prawnej 
możliwości załatania „śmieciowej 
dziury” z miejskiego budżetu. 

z MiaSta

na czwartkowej sesji rady Miasta przyjęto uchwałę wprowadzającą po 1 lipca nowe, rosnące stawki opłat 
za odbiór śmieci segregowanych. Miasto zajęło się tą ważną, choć mało popularną kwestią, by podołać 
wymogom ustawodawcy i zapewnić samofinansowanie się systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi w nadchodzących latach.

Stawki za 1 m2 powierzchni  
mieszkania, obowiązujące  
w 2020 roku:

• 0,68 zł – mieszkanie do 60 m² włącz-
nie,

• 0,52 zł – mieszkanie powyżej 60 m² do 
90 m² włącznie,

• 0,32 zł – mieszkanie powyżej 90 m² do 
120 m² włącznie,

• 0,15 zł – mieszkanie powyżej 120 m².

nowe stawki za 1 m2 powierzchni 
mieszkania, obowiązujące od 1 lipca  
do 31 grudnia:

• 0,55 zł (obecnie 0,45 zł) – mieszkanie 
do 60 m² włącznie,

• 0,43 zł (obecnie 0,36 zł) – mieszkanie 
powyżej 60 m² do 90 m² włącznie,

• 0,30 zł (obecnie 0,24 zł) – mieszkanie 
powyżej 90 m² do 120 m² włącznie,

• 0,15 zł (obecnie 0,12 zł) – mieszkanie 
powyżej 120 m².

Seniorzy mogą liczyć na zniżki! 
Aby zmienione opłaty za wywóz segregowanych śmieci nie obciążały nadmiernie domowego budżetu 
osób starszych w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zajmujących duże mieszkania, miasto już 
w ubiegłym roku przygotowało system pomocy finansowej w formie zasiłków celowych. 

Dzięki temu segregujący śmieci gliwiczanie powyżej 65. roku życia 
z dochodem do 2 103 zł netto dla osoby samotnej lub 1 584 zł 

netto na osobę w rodzinie, uprawnieni do zajmowania lokalu 
mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m² na osobę 
i nie kwalifikujący się do otrzymania dodatku mieszkaniowego 
w gospodarstwie domowym, mogą liczyć na 50-procentową 

zniżkę opłat. 

Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku 
do OPS i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego 
przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy. 

Segregacja śmieci.  
Będą zmiany!

Bilans „odpadowy” w 2019 roku
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z MiaSta
zmiany  
stawek  
są konieczne

Z końcem grudnia dobiega końca aktu-
alna umowa miasta z firmą świadczącą 
usługi z zakresu odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych (dotych-
czas Remondisem Gliwice). Na potrzeby 
ogłoszenia nowego przetargu, miasto 
przeprowadziło szacunkową analizę 
kosztów systemu odbioru śmieci po  
1 stycznia 2020 roku. 

z liczb wynika, że będzie 
drożej. koszt systemu po-
cząwszy od 2020 roku bę-
dzie wynosił około 34 mln zł  
rocznie. 

Stale rosną bowiem koszty odbio-
ru i zagospodarowania śmieci przez 
wyłonioną w przetargu firmę, co ma 
przełożenie na wzrost wartości zamó-
wienia w skali 12 miesięcy (grafika 2). 
Rosną także koszty obsługi gliwickie-
go Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (grafika 3),  
na co bezpośredni wpływ ma ilość śmieci 
oddawanych przez mieszkańców bezpo-
średnio do PSZOK (grafika 4).

Przy szacowaniu kosztów systemu 
w Gliwicach po 2020 roku uwzględ-
niono też dodatkowe czynniki, takie 
jak wzrost kosztów pracy (21,4%) 
związany z podnoszoną co roku przez 
ustawodawcę płacą minimalną brutto. 
Wzięto też pod uwagę odgórne wymogi, 
jakie zaczęły obowiązywać regionalne 
instalacje przetwarzania odpadów ko-
munalnych (zakłady RIPOK), miejskie 
składowiska oraz firmy odbierające 
śmieci z nieruchomości.

riPok-om podniesiono ceny za zago-
spodarowanie surowców wtórnych 
– w związku z ograniczeniem rynku 
dla odbioru surowców z tworzywa 
sztucznego (w tym dla folii). zakłady 
zobowiązano również do wprowadze-
nia nowych, kosztownych wymogów 
dotyczących funkcjonowania. 

RIPOK-i muszą mieć nie tylko zmo-
dernizowane miejsca składowania 
odpadów, instalację wizyjnego sys-
temu ich kontroli w systemie on-line 
(dostępnym m.in. dla Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska) czy 
system ochrony przeciwpożarowej, 
ale też obowiązkowe zabezpieczenie 
finansowe w przeliczeniu na ilości ma-
gazynowanych śmieci (ubezpieczenie/ 
depozyt bankowy) oraz akt własności 
gruntu, na którym dany zakład jest 
zlokalizowany. RIPOK-i muszą po-
nadto systematycznie osiągać wzrost 
poziomu odzysku – nawet przy braku 
zdecydowanego wzrostu segregacji 
odpadów u źródła, czyli w domach 
mieszkańców – i stosować się do od-

górnego ograniczenia dotyczącego 
składowania odpadów komunalnych 
biodegradowalnych.

Do wprowadzenia takich wymagań zo-
bowiązane jest również miejskie skła-
dowisko odpadów (PSiuo).

Przedsiębiorca świadczący usługę odbioru 
odpadów z gliwickich nieruchomości także 
musi dostosować się do odgórnych wymo-
gów podnoszących koszty usługi. Chodzi o: 
przystosowanie pojemników na śmieci do 

przepisów rozporządzenia Ministra Środo-
wiska w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów (termin – lipiec 2022 roku), wy-
mianę taboru na bardziej ekologiczny oraz 
wykonywanie zadania publicznego przy 
wykorzystaniu pojazdów elektrycznych lub 
podjazdów napędzanych gazem ziemnym 
w liczbie określonej ustawą o elektromobil-
ności i paliwach alternatywnych. Dodatko-
wo siedziba przedsiębiorcy musi spełniać 
wszystkie wcześniej wymienione wymogi 
przewidziane dla RIPOK. 

znaczący wpływ na koszt 
systemu od 2020 roku i korek-
tę opłat mieszkańców mają 
również regulacje unijne oraz 
zmienione w ślad za tym rozpo-
rządzenie Ministerstwa środo-
wiska służące uzyskaniu przez 
gminy wymaganych prawem 
poziomów odzysku. 

Decyzją resortu, w 2020 roku w całym 
kraju znacząco wzrosną koszty opłaty 
marszałkowskiej ponoszonej przez gminy 
za składowanie 1 tony odpadów komu-
nalnych. W 2017 r. wynosiła ona 120,76 
zł, w tym roku już 170 zł, a w 2020 r. jej 
wysokość sięgnie 270 zł.  (kik)

wysokość wynagrodzenia wynikająca z kolejnych umów z firmą świadczącą usługi  
z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w skali roku (12 miesięcy) 

wzrost kosztów ponoszonych w skali roku na obsługę Punktu Selektywnego  
zbierania odpadów komunalnych w Gliwicach

ilość odpadów (w tonach) oddawanych przez gliwiczan bezpośrednio do Punktu 
Selektywnego zbierania odpadów komunalnych

gr
af

ik
a 

3

gr
af

ik
a 

4

gr
af

ik
a 

2



Gliwice dynamicznie się rozwijają, oferując m.in. dobrze płatną pracę i znacznie lepsze perspektywy zawo-
dowe niż inne miejscowości. to dobre miejsce do zamieszkania, z atrakcyjną ofertą budownictwa wielo- 
i jednorodzinnego, której rozwijaniu sprzyja objęcie całej powierzchni miasta planami zagospodarowania 
przestrzennego. wiele gliwickich nieruchomości gruntowych jest szeroko i racjonalnie zagospodarowanych, 
są jednak i takie, których kształt to uniemożliwia. to działki powstałe na mocy reformy rolnej końca lat 
40. XX wieku – o nieatrakcyjnym kształcie geometrycznym, bardzo trudne do zagospodarowania. 
Aby to zmienić, warto skorzystać 
z możliwości, którą daje właści-
cielom takich gruntów art. 98b 
ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. Przepis ten mówi 
o tym, że właściciele albo użyt-
kownicy wieczyści niekorzystnie 
ukształtowanych nieruchomo-
ści – także działek powstałych 
w wyniku reformy rolnej – mogą 
starać się o połączenie i ponowny 
podział nieruchomości w nowych 
granicach. W tym celu zaintere-
sowani muszą złożyć w Urzędzie 
Miejskim tzw. zgodny wniosek 
o podział nieruchomości wraz 
z załącznikami.

Jak to  
zrobić 
krok po 
kroku?

Najpierw wnioskodawcy 
muszą złożyć w Urzę-
dzie Miejskim „Wniosek 

w sprawie podziału nierucho-
mości” (do pobrania ze strony 
bip.gliwice.eu, zakładka Wirtu-
alne Biuro Obsługi → Formu-
larze do pobrania → Geodezja 
i kartografia).

W treści wniosku trzeba 
wpisać podstawę prawną 
dokonania podziału – art. 

98b ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami. Strony muszą 
wspólnie zadeklarować chęć do-
konania wspólnego połączenia 
nieruchomości i ich późniejsze-
go podziału oraz opisać sposób 
przeniesienia praw do części 
nieruchomości, które wchodzą 
w skład nowo wydzielonych 
działek gruntu (czyli sposób do-
konania zamiany). Co ważne, za-
proponowany podział musi być 
zgodny z planem miejscowym 
co do przeznaczenia i możliwo-
ści przyszłego zagospodarowa-
nia wydzielanych działek gruntu 
oraz posiadać dostęp do drogi 
publicznej. 

Wniosek muszą podpisać 
wszyscy wnioskodawcy 

(współwłaściciele lub 
użytkownicy wieczyści).

Załączniki do „Wniosku 
w sprawie podziału 

nieruchomości” (m.in. 
mapy ze wstępnym projektem 
podziału nieruchomości) można 
pozyskać i opracować, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 
osobiście albo zlecić tę pracę 
wykonawcy geodezyjnemu 
(podmiotowi z uprawnieniami 
zawodowymi). Wszelkie koszty 
sporządzenia i pozyskania za-
łączników do wniosku obciążają 
strony.

Następnie, po sprawdze-
niu kompletności wnio-

sku oraz wyżej wymienio-
nych warunków dotyczących 
zapisów planu miejscowego, 
wydawane jest pozytywne/
negatywne postanowienie Pre-
zydenta Miasta dla zapropono-
wanego podziału.

Kolejny krok (jeżeli jesz-
cze nie zleciliśmy pracy 

geodezyjnej wykonawcy 
geodezyjnemu) to podpisanie 
stosownej umowy z „geodetą” 

na wykonanie dokumentacji 
technicznej wraz z mapą z pro-
jektem podziału. Mapę tę musi 
sporządzić uprawniony geodeta 
posiadający stosowny zakres 
uprawnień (tzw. zakres 2). Do-
kumentacja techniczna złożona 
przez wykonawcę prac geode-
zyjnych podlega weryfikacji przez 
Starostę (Prezydenta Miasta na 
prawach powiatu) pod względem 
jej prawidłowego wykonania. Po-
zytywny wynik weryfikacji jest 
podstawą do przyjęcia jej do Pań-
stwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego. Przyjęcie 
dokumentacji do zasobu nie jest 
równoznaczne z zatwierdzeniem 
podziału nieruchomości!

Teraz strony muszą od-
wiedzić notariusza i zo-

bowiązać się przedwstęp-
nie aktem notarialnym do 

wzajemnego przeniesienia praw 
do części nieruchomości, które 
wchodzą w skład nowo wydzie-
lonych działek gruntu. To tzw. 
„Przedwstępna umowa zamiany 
w trybie art. 98b ustawy o go-
spodarce nieruchomościami”, 
niezbędna do wydania przez 
Urząd Miejski decyzji zatwier-
dzającej podział nieruchomości. 
Dobrze, by w akcie notarialnym 
pojawiła się już przyszła nume-
racja działek, „zarezerwowana” 
przez wykonawcę geodezyjne-
go w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
oraz docelowe powierzchnie 
powstałych z połączenia i po-
działu działek. W przypadku 
różnicy w wartości zamienianych 
części nieruchomości stosuje się 
wzajemne dopłaty w celu wy-
równania powstałych różnic, 
strony jednak mogą w ramach 

wzajemnych uzgodnień odstąpić 
od dopłat.

W Urzędzie Miejskim 
strony składają teraz 
„Wniosek o wydanie 

decyzji zatwierdzającej podział 
nieruchomości” wraz z wyszcze-
gólnionymi załącznikami oraz 
aktem notarialnym opisanym 
w punkcie 7. Wniosek można 
pobrać ze strony bip.gliwice.eu  
(Wirtualne Biuro Obsługi → 
Formularze do pobrania → 
Geodezja i kartografia). 

Po dokonaniu podziału, 
gdy decyzja zatwierdzają-
ca podział nieruchomości 

stanie się ostateczna, strony mu-
szą ponownie odwiedzić notariu-
sza i zawrzeć „Umowę zamiany 
w trybie art. 98b ustawy o go-
spodarce nieruchomościami”. 
Należy do niej dołączyć wyżej 
wymienioną decyzję o podziale 
nieruchomości. Na podstawie 
wartości przedmiotu umowy za-
deklarowanej przez strony zosta-
ną naliczone opłaty z tytułu: wy-
nagrodzenia notariusza, podatku 
od towarów i usług w wartości 
23%, opłat sądowych. Wartość 
nieruchomości, którą deklarują 
strony u notariusza, warto ustalić 
poprzez rzeczoznawcę majątko-
wego, który na zlecenie stron 
sporządzi operat szacunkowy.

Wnioskodawcy muszą również 
liczyć się z możliwością wystąpie-
nia opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości, 
spowodowanej podziałem nieru-
chomości. Stawka procentowa 
ustalana przez Radę Miasta 
Gliwice wynosi 20% kwoty sta-
nowiącej różnicę wartości nie-
ruchomości przed i po podziale. 
Opłatę, jeżeli została ustalona, 
wnosi każdy z właścicieli dzielo-
nych nieruchomości w udziale 
odpowiednim do powierzchni 
działek przed podziałem i po-
wstałych po podziale. Wartość 
nieruchomości (według stanu 
przed i po podziale) ustalana 
jest przez Prezydenta Miasta 
na podstawie operatu szacun-
kowego sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 
Wszczęcie postępowania w spra-
wie ustalenia opłaty adiacenckiej 
następuje w terminie do 3 lat od 
dnia, w którym decyzja zatwier-
dzająca podział nieruchomości 
stała się ostateczna. 
 (GE/kik)

Istniejąca droga publiczna

LEGENDA:
działki nr 1, 2, 3 – działki przed podziałem, stanowice własność 3 właścicieli
działka nr A1, A2, A3 – działki po podziale stanowiące własność pierwszego z właścicieli
działka nr B1, B2, B3 – działki po podziale stanowiące własność drugiego z właścicieli
działka nr C1, C2, C3 – działki po podziale stanowiące własność trzeciego z właścicieli
działka nr ABC – działka pod dojazd do nowo wydzielonych działek, stanowiąca  
współwłasność wszystkich właścicieli
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warto wiedzieć
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https://bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
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Zawodnicy z gliwickiego klubu Najemnik wywalczyli dwa medale na Mistrzostwach 
Polski Light Contact. Justyna Ciborska w pięknym stylu zdobyła tytuł Mistrzyni Polski  
w kat. juniorów! Wszystkie walki wygrała przed czasem. Szymon Wąs wrócił z brązowym 
krążkiem wygranym w kat. seniorów. W najbliższy piątek gliwiczanka będzie walczyć  
na Mistrzostwach Polski Low Kick. (fot. materiały Najemnik Gliwice)

To już czwarta z rzędu wygrana szczypiornistek z Gliwic. W osiemnastej kolejce I ligi 
kobiet, po niezwykle zaciętym pojedynku, gliwiczanki pokonały na wyjeździe UKS 
Varsovię Warszawę 33:32. Kolejny bój szczypiornistki stoczą u siebie w sobotę z MTS 
Żory. Początek spotkania o godz. 16.30. (fot. SPR Sośnica)

Choć w meczu kończącym rundę zasadniczą Futsal Ekstraklasy Piast Gliwice 
przegrał z Orłem Jelcz Laskowice 0:3, porażka nie miała wpływu na miejsce  
w tabeli, gdyż Niebiesko-Czerwoni zapewnili sobie już grę w grupie mistrzow-
skiej. Trzy dni wcześniej Piast pokonał Gattę Zduńska Wola 6:3 i jest o krok od 
finału Pucharu Polski. Rewanż – 24 kwietnia w Arenie Gliwice. (fot. I. Dorożański)

Drużyna z Torunia wciąż zbyt mocna dla Gliwiczan. Podopieczni Pawła Turkie-
wicza przegrali u siebie 70:94. Ambitnie walczyli, niestety dopiero w końcówce 
meczu odblokowali się w ataku. W przyszły wtorek będą mieli szansę odrobić 
straty, ponownie grając u siebie. Rywalem będzie Spójnia Stargard. (fot. GTK 
Gliwice)

Drużynowe Mistrzostwa Polski młodzieżowców w szpadzie kobiet i mężczyzn przyniosły 
męskiej drużynie sekcji szermierczej GKS Piast brązowy medal. Trzecie miejsce wywalczyli: 
Damian Michalak, Patryk Szlama i Bartosz Staszulonek. Gratulujemy! A już 6 kwietnia  
w Toruniu startują Mistrzostwa Świata w szermierce. W polskiej kadrze pojedynki stoczy 
Damian Michalak z gliwickiego Piasta. Trzymamy kciuki! (fot. piast.gliwice.pl)

Dwie gliwiczanki triumfowały na Mistrzostwach Polski Pole Sport. Alicja Jaruk 
wywalczyła złoty krążek, a Kamila Kokoszka srebrny. Zawodniczki startowały 
w kategorii Elite Novice 10–14 lat. W zawodach brało udział 180 zawodników 
z całego kraju. Zwycięstwo oznacza awans Alicji i Kamili na Mistrzostwa Świata, 
które odbędą się w tym roku w Kanadzie. Gratulujemy! (fot. archiwum prywatne)

Dwa medale na Mistrzostwach Polski 

SPR Sośnica Gliwice nie zwalnia tempa

O krok od finału

Polski Cukier Toruń z patentem na GTK

Brąz dla gliwiczan 

Gliwiczanka Mistrzynią Polski
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wyBory do rad oSiedli

7 kwietnia odbędą się wybory do jedenastu gliwickich rad osiedli. Mieszkańcy Brzezinki, Łabęd, Sikornika,  
Sośnicy, Starych Gliwic, śródmieścia i trynku, osiedli Baildona, kopernika, obrońców Pokoju i wojska Polskiego 
będą wybierać 15 członków swoich rad.

Miejska Komisja Wyborcza za-
rejestrowała w tych osiedlach 
od 16 do 32 kandydatów. 
Szczegółowe informacje wybor-
cze – listy kandydatów, adresy 
lokali wyborczych publikujemy 
na stronach 11–12. Informacje 
te dostępne są również na stro-
nie internetowej www.gliwice.
eu oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (bip.gliwice.eu) w za-
kładce „Samorząd / Rady Osiedli 
/ Wybory do Rad Osiedli 2019”.

W  B o j ko w i e , 
Ostropie, Wil-
czym Gardle, na 
Zatorzu i w Żer-
nikach wybory 

nie odbędą się, a w skład Rad 
Osiedli wejdą zarejestrowani 
kandydaci. Zgłoszono 
tam bowiem po 
15 kandydatów  

(w przypadku Ostropy pier-
wotnie zgłoszono 16 osób, ale 
jedna z nich złożyła rezygnację 
z kandydowania). 

W Czechowicach, 
Ligocie Zabrskiej, 
os. Politechnika, 
Szobiszowicach 

i Wójtowej Wsi nie zgłoszono lub 
zgłoszono mniej niż 15 kandyda-
tów. W takiej sytuacji – zgodnie 
z obowiązującą ordynacją wybor-
czą zawartą w statutach osiedli 
– Rady Osiedli uznaje się za nie-
wybrane. Ponowne wybory będą 
mogły odbyć się tam na wniosek 
co najmniej 200 mieszkańców 
osiedla, złożony w okresie od 6 
do 12 miesięcy od kwietniowych 
wyborów. Uchwałę wyznaczającą 

termin wyborów podejmie 
Rada Miasta Gliwice. 
 (BR/kik)

wybory do rad osiedli.
Gdzie i kiedy?

fo
t. 

R.
 N

eu
m

an
n

https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
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wyBory do rad oSiedli

i. 7 kwietnia 2019 r. odbędą się 
wybory do rad osiedli,  
do których zgłoszono  
więcej niż 15 kandydatów:

1. Baildona          – 17 kandydatów
2. Brzezinka          – 22 kandydatów
3. Kopernika          – 24 kandydatów
4. Łabędy         – 18 kandydatów
5. Obrońców Pokoju     – 19 kandydatów
6. Sikornik         – 19 kandydatów
7. Sośnica         – 17 kandydatów
8. Stare Gliwice         – 32 kandydatów
9. Śródmieście         – 18 kandydatów
10. Trynek         – 18 kandydatów
11. Wojska Polskiego       – 16 kandydatów

ii. do następujących rad osiedli  
zgłoszono 15 kandydatów.  
w tych osiedlach wybory  
nie odbędą się, a w skład  
rad osiedli wejdą  
zarejestrowani kandydaci:

1. Bojków         – 15 kandydatów
2. Ostropa         – 15 kandydatów
3. Wilcze Gardło            – 15 kandydatów
4. Zatorze         – 15 kandydatów
5. Żerniki         – 15 kandydatów

iii. do następujących rad osiedli  
zgłoszono mniej niż 15 kandydatów.  
w tych osiedlach rady osiedli 
uznaje się za niewybrane:

1. Czechowice           – 8 kandydatów
2. Ligota Zabrska            – 14 kandydatów
3. Politechnika             – 0 kandydatów
4. Szobiszowice          – 11 kandydatów
5. Wójtowa Wieś            – 14 kandydatów

Na podstawie § 19 ust. 4 i 5 statutów osie-
dli, w osiedlach, w których nie będzie Rad 
Osiedli, ponowne wybory do Rad Osiedli 
mogą odbyć się na wniosek co najmniej 
200 mieszkańców osiedli, wpisanych 
do prowadzonego przez Urząd Miejski  
w Gliwicach stałego rejestru wyborców. 
Wniosek taki może zostać złożony po 
upływie 6 miesięcy, jednak nie później niż  
w terminie 12 miesięcy od dnia wyborów,  
tj. od 7 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący  
Miejskiej Komisji Wyborczej

dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach

Andrzej Karasiński

lista zarejestrowanych kandydatów
do rady osiedla Baildona  

w Gliwicach 
wybory 7 kwietnia 2019 r.  

1. Baj-Gaworek  
Brygida

2. Baranowska 
Jolanta

3. Cebula Elżbieta
4. Chmielewska Ewa
5. Dąbrowska  

Bernadeta
6. Frania Mateusz
7. Frączek- 

-Wiercigroch 
Monika

8. Hulek Ewa
9. Kowalski 

Bartłomiej
10. Kożuszek Piotr
11. Prokop Marcin
12. Sieklucka Karolina
13. Szafarz Dariusz
14. Szuper Jolanta
15. Szymala Anna
16. Szymala Józef
17. Tyrała Krzysztof

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

lista zarejestrowanych kandydatów
do rady osiedla  

oBroŃcow PokoJu  
w Gliwicach

wybory 7 kwietnia 2019 r.  
1. Berdowska Anna
2. Bielec Krzysztof
3. Bohdanowicz Marek
4. Butryn-Kiziniewicz 

Małgorzata
5. Chopcian Patryk
6. Duszenko 

Aleksandra
7. Kapcia Stanisław
8. Łącka-Kaleta 

Katarzyna
9. Mielczarek Łukasz

10. Przewoźny Anna
11. Sąsiedzki Zbigniew
12. Siemko-Zieja Urszula
13. Stąporek-Chopcian 

Magdalena
14. Superat Bogusław
15. Superat Jadwiga
16. Szadkowski Paweł
17. Treffon Justyna
18. Treffon Tomasz
19. Widera Jacek

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

lista zarejestrowanych kandydatów
do rady osiedla Brzezinka  

w Gliwicach
wybory 7 kwietnia 2019 r.  

1. Chodorowski  
Andrzej 

2. Ciężobka Grażyna
3. Czapla Krzysztof
4. Grabowska Klaudia
5. Jonda Krystian
6. Kempka Hanna
7. Konieczny 

Waldemar
8. Kopciowska 

Monika
9. Kowal Piotr
10. Kruczek Monika

11. Polloczek Teresa
12. Spyrka Gerard
13. Stiborski Adam
14. Szpila Krystyna
15. Widuch Julia
16. Włoczyk Tomasz
17. Wróblewski Łukasz
18. Zarzycka Izabela
19. Zuziak Sebastian
20. Żur Andrzej
21. Żur Damian
22. Żur Wojciech 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

wyBory
 do rady osiedla Baildona

odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

obwodowa komisja wyborcza nr 1, 
mieszcząca się w Przedszkolu Miejskim nr 
18 przy ul. Brzozowej 50, obejmująca ulice: 
Akacjowa, Brzozowa, Chorzowska od nr 41 
do końca numery nieparzyste i od nr 44 do 
końca numery parzyste, Dębowa, Grabowa, 
Grażyny, Idy, Jana Gajdy, Jaworowa, Jesionowa, 
Jodłowa, Kapliczna, Nad Bytomką, Topolowa,  
Towarowa.

obwodowa komisja wyborcza nr 2, 
mieszcząca się w zespole Szkół technicz-
no-informatycznych przy ul. chorzowskiej 
5, obejmująca ulice: Chorzowska od nr 1 do  
nr 39 nieparzyste i od nr 2 do nr 42 parzyste, 
Młodego Hutnika, Samuela Bogumiła Lindego, 
Św. Elżbiety.

wyBory 
do rady osiedla Brzezinka

odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00

w następującej siedzibie:

obwodowa komisja wyborcza nr 6, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 17 
przy ul. Płockiej 16 (zespół Szkół ogólno-
kształcących nr 12), obejmująca cały obszar 
osiedla (ulice: Alfreda Nobla, Antonio Gau-
diego, Augustowska, Białostocka, Bielska, 
Bydgoska, Chełmska, Gnieźnieńska, Halicka, 
Jana Gutenberga, Kaliska, Kielecka, Koszaliń-
ska, Kozielska od nr 297 do końca wszystkie, 
Kresowa, Leona Wyczółkowskiego od nr 30 do 
końca wszystkie, Lubelska, Lwowska, Łódzka, 
Nowosądecka, Olsztyńska, Płocka, Przemyska, 
Puławska, Radomska, Rzeszowska, Sandomier-
ska, Siedlecka, Sopocka, Stanisławowska, 
Stryjska, Świdnicka, Tarnopolska, Wadowicka, 
Wałbrzyska, Wileńska, Zakopiańska, Zamojska, 
Żywiecka).

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

lista zarejestrowanych kandydatów
do rady osiedla ŁaBĘdy  

w Gliwicach
wybory 7 kwietnia 2019 r.  

1. Barcik Tadeusz
2. Buksa Grzegorz
3. Fic Bernard
4. Gorczyca-Kamaj 

Sabina
5. Grzechca Stefania
6. Grzybowska Joanna
7. Hoinka Agnieszka
8. Jaros Renata
9. Kończak Barbara

10. Kosowicz Dariusz
11. Kowalczyk Patrycja
12. Majer Piotr
13. Maszniew Grażyna
14. Michalski Roman
15. Mizera Ewa
16. Pietrzak Bogusław
17. Sowa Krystyna
18. Tyrakowski Jerzy 

Paweł
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach

Andrzej Karasiński

wyBory 
do rady osiedla ŁaBĘdy
odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

obwodowa komisja wyborcza nr 9, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 29 
przy ul. Staromiejskiej 24, obejmująca ulice: 
Adama Opla, Alberta Einsteina, Gustawa 
Eiffel`a, Kanałowa, Klasztorna, Leona Wyczół-
kowskiego od nr 1 do nr 29 wszystkie, Leonarda 
da Vinci, Murarska, Niepaszycka, Nikoli Tesli, 
Podmokła, Pokoju, Portowa od nr 14 do końca 
wszystkie, Pszenna, Rzeczycka, Sojki, Starogli-
wicka, Staromiejska, Tomasza Edisona, Wiosen-
na, Wspólna, Zacisze, Zamkowa.

obwodowa komisja wyborcza nr 10, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 32 przy  
ul. wrzosowej 14 (zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 9), obejmująca ulice: Anny Jagiellonki, Bole-
sława Chrobrego, Chatka Puchatka, Fabryczna, 
Fiołkowa, Gabriela Narutowicza, Główna, Ignace-
go Kraszewskiego, Józefa Zielińskiego, Kwiatowa, 
Mechaników, Metalowców, Miła, Nad Kanałem, 
Narcyzów, Olimpijska, Oświęcimska, Piękna, Plac 
Niepodległości, Poli Gojawiczyńskiej, Radosna, 
Różana, Spokojna, Stefana Jaracza, Strzelców 
Bytomskich od nr 1 do nr 60 wszystkie, Wandy 
Wasilewskiej, Wierzbowa, Władysława Jagiełły, 
Włodzimierza Majakowskiego, Wolności, Wrzo-
sowa, Zakątek Leśny, Zofii Nałkowskiej.

obwodowa komisja wyborcza nr 11, 
mieszcząca się w zespole Szkół ogólnokształ-
cących nr 2 przy ul. Partyzantów 25, obejmu-
jąca ulice: 15 Grudnia, Gustawa Morcinka, 
Henryka Wieniawskiego, Jana Karskiego, Julia-
na Tuwima, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kazi-
mierza Pułaskiego, Konstantego Ciołkowskiego, 
Konstantego I. Gałczyńskiego, Kosmonautów, 
Księdza Jerzego Popiełuszki, Lipcowa, Ludwika 
Waryńskiego, Pana Twardowskiego, Party-
zantów, Piaskowa, Planetarna, Przyszowska, 
Rejtana, Rodzinna, Róży Luksemburg, Stefana 
Batorego, Tęczowa, Władysława Broniewskie-
go, Wrześniowa, Zygmunta Krasińskiego.

obwodowa komisja wyborcza nr 12, 
mieszcząca się w Przedszkolu Miejskim nr 38 

wyBory 
 do rady osiedla  

oBroŃcÓw PokoJu
odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

obwodowa komisja wyborcza nr 13, 
mieszcząca się w Przedszkolu Miejskim nr 28 
przy ul. Paderewskiego 70 (zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 4), obejmująca ulice: Bażan-
cia, Bzów, Cedrowa, Cieszyńska, Czereśniowa, 
Graniczna, Jabłoni, Jałowcowa, Lisia, Myśliwska 
od nr 24 do końca wszystkie, Ogrodowa, ONZ, 
Orzechowa, Sarnia, Strzelnicza, Św. Wojciecha, 
Wiązowa, Wiśniowa, Zajęcza.

obwodowa komisja wyborcza nr 14, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 39 
przy ul. obrońców Pokoju 4 (zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 4), obejmująca ulice: Antonie-
go Grabowskiego, Błękitna, Bolesława Piasec-
kiego, Esperantystów, Ignacego Paderewskiego, 
Ligocka, Ludwika Zamenhofa, Obrońców Poczty 
Gdańskiej, Obrońców Pokoju, Obrońców We-
sterplatte, Odo Bujwida, PCK, Przydrożna.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

wyBory 
 do rady osiedla Sikornik

odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

obwodowa komisja wyborcza nr 16, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 23 
przy ul. Sikornik 1 (zespół Szkół ogólnokształ-
cących nr 5), obejmująca ulice: Drozdów, Jana 
Kochanowskiego od nr 1 do nr 24 wszystkie, 
Jaskółcza, Kosów, Marzanki, Nowy Świat od  
nr 6 do końca parzyste i od nr 11 do końca nie-
parzyste, Opawska, Rybnicka od nr 2 do nr 54 
parzyste, Sikornik, Skowrończa, Ziębia.

lista zarejestrowanych kandydatów
do rady osiedla koPernika  

w Gliwicach
wybory 7 kwietnia 2019 r.  

1. Bitkowska Grażyna
2. Buchta Jacek
3. Dobrzańska 

Bogumiła
4. Drzymała Anna
5. Gabryś Arkadiusz
6. Gmaj Grzegorz
7. Górecka Barbara
8. Grzyb Danuta 

Wanda
9. Hodura Patryk
10. Kapuściński Witold
11. Lasończyk Winfrid
12. Matysik Zofia

13. Michczyński Adam
14. Mirkowski Michał
15. Pluta Krystyna
16. Podmagórska Zofia
17. Polis-Ciapa Anna
18. Sarliński Krzysztof
19. Sławiński Krzysztof
20. Tkocz Jan
21. Tomczyk Mateusz
22. Tyrcz Aneta
23. Walter-Łukowicz 

Grażyna
24. Zaborska-Jaszczuk 

Barbara
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach

Andrzej Karasiński
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wyBory  
do rady osiedla koPernika

odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

obwodowa komisja wyborcza nr 7, 
mieszcząca się w zespole Szkół ogólnokształ-
cących nr 8 przy ul. Syriusza 30, obejmująca 
ulice: Bereniki, Centaura, Darz Bór, Gajowa, 
Galaktyki, Gwiazdy Polarnej, Jowisza, Kniejowa, 
Las Łabędzki, Oriona, Perseusza, Pod Borem, 
Saturna, Syriusza, Świerkowa, Toszecka od  
nr 101 do nr 151 wszystkie.

obwodowa komisja wyborcza nr 8, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 12 
przy ul. kopernika 63 (zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 2), obejmująca ulice: Andromedy, 
Harcerska, Mikołaja Kopernika, Myśliwska od 
nr 1 do nr 23 wszystkie, Norberta Bończyka, 
Pionierów, Sokoła, Toszecka od nr 84 do nr 100 
wszystkie, Wielkiej Niedźwiedzicy.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

obwodowa komisja wyborcza nr 3, 
mieszcząca się w Przedszkolu Miejskim nr 16 
przy ul. Sportowej 17 (zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 6), obejmująca ulice: Błogosławio-
nego Czesława od nr 17 do końca nieparzyste 
i od nr 30 do końca parzyste, Franciszkańska 
od nr 13 do końca wszystkie, Gdańska, Hele-
ny Modrzejewskiej, Przewozowa, Sportowa,  
Św. Cecylii.

obwodowa komisja wyborcza nr 4, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 36 
przy ul. robotniczej 6 (zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 6), obejmująca ulice: Chałupnicza, 
Johna Baildona, Królewskiej Tamy, Odlewników, 
Olszynki, Robotnicza, Stanisława Szczepanow-
skiego, Wincentego Pola.

obwodowa komisja wyborcza nr 5, 
mieszcząca się w kolegium nauk Społecznych 
i Filologii obcych przy ul. Hutniczej 9-9a  
(Politechnika śląska), obejmująca ulice: Błogo-
sławionego Czesława od nr 1 do nr 15 nieparzy-
ste i od nr 2 do nr 28 parzyste, Franciszkańska 
od nr 1 do nr 11 wszystkie, Hutnicza, Jagielloń-
ska, Królowej Jadwigi, Krzywa, Paulińska, Sta-
nisława Kostki, Szara, Św. Anny, Św. Katarzyny,  
Zabrska.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów 

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

przy ul. literatów 41 (zespół Szkół ogólno-
kształcących nr 2), obejmująca ulice: Gabrieli 
Zapolskiej, Kornela Makuszyńskiego, Literatów, 
Marii Kownackiej, Ossolińskich, Poezji, Prozy, 
Satyryków, Stanisława Lema, Szlak Kolejowy, 
Tadeusza Żeleńskiego-Boya, Toszecka od nr 152 
do nr 169 wszystkie, Wazów, Zygmuntowska.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński
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wyBory do rad oSiedli
lista zarejestrowanych kandydatów

do rady osiedla Sośnica  
w Gliwicach

wybory 7 kwietnia 2019 r.  
1. Bielecka Karolina
2. Buchta Joanna
3. Chwedoruk Ewa
4. Gołecki Brunon
5. Grzęda Wiesław
6. Kiełpiński Marcin
7. Kopij Rozalia
8. Księżopolska 

Bogumiła

9. Matuszyński Józef 
10. Miłkowski Piotr
11. Samul Grzegorz
12. Sierak Grzegorz
13. Skoczylas Franciszek
14. Szafrański Sławomir
15. Świerczyńska Jadwiga
16. Zieleń Jerzy
17. Zygo Romuald

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

lista zarejestrowanych kandydatów
do rady osiedla śrÓdMieście  

w Gliwicach
wybory 7 kwietnia 2019 r.  

1. Bieniek Bożena
2. Bieniek Marek
3. Bojarska-Chemali 

Joanna
4. Bojczuk Irena
5. Cisek Teresa
6. Deszcz Joanna
7. Giller Andrzej
8. Konior Janusz
9. Konior Małgorzata

10. Koper Dorota
11. Michalska Jolanta
12. Niewiarowski Marek
13. Rybczak Bartosz
14. Sowińska Danuta
15. Szkoda Agnieszka
16. Świerkowicz 

Przemysław
17. Warzycha Bożena
18. Woźniak Paweł

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

lista zarejestrowanych kandydatów
do rady osiedla Stare Gliwice  

w Gliwicach
wybory 7 kwietnia 2019 r.  

1. Bala Agnieszka
2. Chruścik Irena
3. Ciesielski Edward
4. Cudek Adam
5. Drzewiecka Julita
6. Gabriel Mirosław
7. Gamracy Leszek
8. Gąsior Danuta
9. Głuszczyszyn Teresa
10. Gruszczyński Marek 

Jan
11. Haba-Wysocka 

Maria
12. Kohut Anna
13. Kołsut Bogusław
14. Kristman Stanisław
15. Królik Konrad
16. Laskowski Sebastian
17. Lesiak Krzysztof

18. Lukaj Małgorzata
19. Magda Cezary
20. Mika Agnieszka
21. Mirocha Marcin
22. Paska-Różańska 

Bogusława
23. Pieczara Edward
24. Piela Marek
25. Porębska Agnieszka
26. Romanowicz 

Bogumiła
27. Rygiel Anna
28. Sieja Sebastian
29. Szczukiewicz 

Przemysław
30. Tomaszewski Cezary
31. Urban Andrzej
32. Zając Michał

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

lista zarejestrowanych kandydatów
do rady osiedla trynek  

w Gliwicach
wybory 7 kwietnia 2019 r.  

1. Bednarczyk Beata
2. Blicharski Rafał
3. Brzoza Jerzy
4. Chmielewski Łukasz
5. Kajdanowicz Anna
6. Kecmaniuk Renata
7. Kwakowicz Wiesław
8. Lemańska Aleksandra
9. Łach Krzysztof

10. Mełech Malwina
11. Morawiak Marek
12. Przybyszewski Marian
13. Sadowniczyk Patryk
14. Seliga Paweł
15. Wesoły Joanna
16. Wypych Jarosław
17. Żółkiewicz Katarzyna

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

lista zarejestrowanych kandydatów
do rady osiedla woJSka PolSkieGo  

w Gliwicach
wybory 7 kwietnia 2019 r.  

1. Dyło Sebastian
2. Ferdynandzki Marcin
3. Gogolińska Elżbieta
4. Granda Barbara
5. Hauton Marcin
6. Korus Mirosław
7. Magiera Małgorzata
8. Matuszny Wojciech
9. Misztal Jarosław

10. Pawlik Krzysztof
11. Płuciennik Celina
12. Staneczek Michał
13. Szymanowska- 

-Sołowij Ksymena
14. Śmietański Adam
15. Trochimowicz Jacek
16. Zubik Krzysztof

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

lista zarejestrowanych kandydatów
do rady osiedla Sikornik 

w Gliwicach
wybory 7 kwietnia 2019 r.  

1. Brzezicki Ryszard
2. Burdzik Tomasz
3. Czarnecki Dariusz
4. Deja Ewa
5. Dragon Dominik
6. Duda Agnieszka
7. Grela Piotr
8. Herud Tomasz
9. Hojowski  

Przemysław
10. Kacy Roman
11. Kapusta Paweł

12. Linek Krzysztof
13. Mandrak-Schlifka 

Dominika
14. Mączyńska Agata
15. Pielecka Anna
16. Skwara Bernard
17. Skwara Szymon
18. Węglarz  

Bogusław
19. Wiszniewski  

Jacek

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

wyBory 
 do rady osiedla śrÓdMieście

odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

obwodowa komisja wyborcza nr 26, 
mieszcząca się w Przedszkolu Miejskim nr 4 przy  
ul. Barlickiego 16 (zespół Przedszkoli Miejskich  
nr 4), obejmująca ulice: Aleja Przyjaźni, Aleksandra 
Fredry, Doktora Stanisława Byliny, Generała Leona 
Berbeckiego od nr 6 do końca parzyste i od nr 11 
do końca nieparzyste, Henryka Sienkiewicza, Marii 
Konopnickiej, Norberta Barlickiego, Stanisława 
Chudoby, Stanisława Dubois, Wybrzeże Armii Kra-
jowej, Zwycięstwa od nr 23 do końca nieparzyste  
i od nr 30 do końca parzyste.

obwodowa komisja wyborcza nr 27, miesz-
cząca się w Filii Gliwickiego centrum organizacji 
Pozarządowych, centrum organizacji kulturalnych 
przy ul. Studziennej 6, obejmująca ulice: Genera-
ła Leona Berbeckiego od nr 1 do nr 9 nieparzyste  
i od nr 2 do nr 4 parzyste, Kościelna, Krótka, Plac 
Inwalidów Wojennych, Plac Marszałka Piłsudskiego, 
Plac Rzeźniczy, Plebańska, Powstańców Warszawy, 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Studzienna, Szkol-
na, Średnia, Tadeusza Gruszczyńskiego, Wybrzeże 
Wojska Polskiego, Zwycięstwa od nr 1 do nr 21 
nieparzyste i od nr 2 do nr 28 parzyste.

obwodowa komisja wyborcza nr 28, mieszczą-
ca się w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. ks. Strzo-
dy 4, obejmująca ulice: Basztowa, Bednarska, Białej 
Bramy, Bohaterów Getta Warszawskiego, Bytomska, 
Dolnych Wałów, Dworcowa, Jana Matejki, Kłodnicka, 
Księdza Herberta Hlubka, Księdza Marcina Strzody, 
Ksawerego Dunikowskiego, Mleczna, Na Piasku, 
Nasyp, Okopowa, Piwna, Plac Piastów, Pod Murami, 
Rynek, Św. Barbary, Tkacka, Wodna, Wysoka.

obwodowa komisja wyborcza nr 29, miesz-
cząca się w Gimnazjum nr 1 przy ul. księcia ziemo-
wita 12 (zespół Szkół ogólnokształcących nr 13), 
obejmująca ulice: Jana Pawła II, Królowej Bony, 
Mikołowska, Pawła Stalmacha, Księcia Ziemowita.

obwodowa komisja wyborcza nr 30, miesz- 
cząca się w V liceum ogólnokształcącym z oddzia-
łami dwujęzycznymi, przy ul. Górnych wałów 29, 
obejmująca ulice: Bankowa, Górnych Wałów, 
Grodowa, Joachima Lelewela, Józefa Lompy, Ka-
czyniec, Karola Miarki, Krupnicza, Młyńska, Ojca 
Jana Siemińskiego, Plac Mickiewicza, Plac Mleczny, 
Plac Wszystkich Świętych, Przy Raciborskiej Bramie, 
Raciborska, Świętokrzyska, Wojciecha Korfantego, 
Zygmunta Starego do nr 19 wszystkie.

obwodowa komisja wyborcza nr 31, miesz-
cząca się w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Jana iii 
Sobieskiego 14, obejmująca ulice: Fryderyka Chopi-
na, Jana III Sobieskiego od nr 1 do nr 15 nieparzyste 
i od nr 2 do nr 18 parzyste, Lucjana Malinowskiego, 
Na Skarpie, Racławicka, Tadeusza Kościuszki.

obwodowa komisja wyborcza nr 32, mieszczą-
ca się w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Sikornik 1 
(zespół Szkół ogólnokształcących nr 5), obejmująca 
ulice: Ludwika Solskiego, Władysława Łokietka, Zyg-
munta Starego od nr 20 do końca wszystkie.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

wyBory 
 do rady osiedla Stare Gliwice

odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00

w następującej siedzibie:

obwodowa komisja wyborcza nr 25, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 27 przy  
ul. rubinowej 16a (zespół Szkół ogólnokształcą-
cych nr 13), obejmująca cały obszar osiedla (ulice: 
Bajkowa, Braci Grimm, Bursztynowa, Chemiczna, 
Cytadeli Warszawskiej, Dekabrystów, Diamento-
wa, Ezopa, Granitowa, Hansa Christiana Anderse-
na, Izerska, Jana Brzechwy, Koralowa, Kozielska od 
nr 115 do nr 207 nieparzyste i od nr 122 do nr 254 
parzyste, Łabędzka, Marcina Kasprzaka, Oscara 
Caro, Perłowa, Platynowa, Rubinowa, Sadowa, 
SDKPiL, Srebrna, Szafirowa, Szmaragdowa, Tur-
kusowa, Wesoła, Widokowa, Wiejska, Willowa, 
Zielona, Złota, Źródlana).

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

wyBory 
do rady osiedla trynek

odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

obwodowa komisja wyborcza nr 33, miesz-
cząca się w Przedszkolu Miejskim nr 20 przy  
ul. Pszczyńskiej 18 (zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 3), obejmująca ulice: Jana Kochanowskiego od 
nr 25 do końca wszystkie, Nowy Świat od nr 2 
do nr 4 parzyste i od nr 1 do nr 9 nieparzyste, 
Pszczyńska od nr 1 do nr 65A nieparzyste i od  
nr 2 do nr 76 parzyste, Rybnicka od nr 1 do nr 19 
nieparzyste, Sobótki.

obwodowa komisja wyborcza nr 34, 
mieszcząca się w zespole Szkół Budowlano-ce-
ramicznych przy ul. Bojkowskiej 16, obejmująca 
ulice: Bojkowska od nr 1 do nr 20A wszystkie, Do-
jazdowa od nr 44 do końca wszystkie, Gwarków, 
Pszczyńska od nr 67 do nr 131 nieparzyste i od  
nr 78 do nr 184 parzyste, Ratowników Gór- 
niczych.

obwodowa komisja wyborcza nr 35, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 5 przy 
ul. Żwirki i wigury 85 (zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 3), obejmująca ulice: Bojkowska od 
nr 21 do nr 92 wszystkie, Kopalniana, Jasna, 
Lotników od nr 71 do końca wszystkie, Mjra 
pil. Jana Czernego, Żwirki i Wigury.

obwodowa komisja wyborcza nr 36, 
mieszcząca się w zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 1 przy ul. kilińskiego 1, obejmująca 
ulice: Ignacego Krasickiego, Jakuba Jasińskiego, 
Jana Dzierżona od nr 31 do końca wszystkie, 
Jana Kilińskiego od nr 1 do końca nieparzyste, 
Jana Pietrusińskiego, Ludwika Rydygiera, Micha-
ła Ossowskiego, Paralotniarzy, Piotra Bardow-
skiego, Płka pil. Romana Florera, Równa, Spado-
chroniarzy, Stanisława Kunickiego, Szybowcowa.

obwodowa komisja wyborcza nr 37, 
mieszcząca się w zespole Szkół Samochodo-
wych przy ul. kilińskiego 24a, obejmująca ulice: 
Adama Asnyka od nr 1 do nr 10 wszystkie, Jana 
Kilińskiego od nr 2 do końca parzyste, Liliowa, 
Lotników od nr 1 do nr 38 wszystkie, Piastowska 
od nr 1 do nr 17 wszystkie, Pilotów, Toruńska.

wyBory 
do rady osiedla woJSka PolSkieGo

odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

obwodowa komisja wyborcza nr 40, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej z od- 
działami dwujęzycznymi nr 6 przy ul. Jasno-
górskiej 15-17, obejmująca ulice: Andrzeja 
Mielęckiego, Jasnogórska, Feliksa Orlickiego, 
Plebiscytowa, Stanisława Wyspiańskiego 
wszystkie numery parzyste.

obwodowa komisja wyborcza nr 41, 
mieszcząca się w centrum kształcenia za-
wodowego i ustawicznego nr 1 przy ul. ko-
zielskiej 1, obejmująca ulice: Aleja Majowa, 
Góry Chełmskiej, Ignacego Daszyńskiego od 
nr 1 do nr 57 wszystkie, Kozielska od nr 1 do 
nr 29 nieparzyste i od nr 2 do nr 38 parzyste, 
Nadrzeczna, Owsiana, Stanisława Wyspiańskie-
go wszystkie numery nieparzyste, Wincentego 
Styczyńskiego.

obwodowa komisja wyborcza nr 42, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 1 
przy ul. kozielskiej 39 (zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 5), obejmująca ulice: Czwartaków, 
Emilii Plater, Generała Leopolda Okulickiego, 
Generała Władysława Andersa, Handlowa, 
Juliana Ordona, Jurija Gagarina, Kozielska 
od nr 31 do nr 113 nieparzyste i od nr 46 do  
nr 120 parzyste.

obwodowa komisja wyborcza nr 43, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 10 
przy ul. ligonia 36 (zespół Szkolno-Przedszkol-
ny nr 7), obejmująca ulice: Bałtycka, Bolesława 
Śmiałego, Elizy Orzeszkowej, Helska, Husarska, 
Ignacego Daszyńskiego od nr 58 do nr 148 pa-
rzyste, Józefa Sowińskiego, Karolinki, Kosynie-
rów, Kozłowska, Mieszka I, Morska, Płowiecka, 
Radiowa, Szczecińska, Ułańska.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

wyBory 
 do rady osiedla Sośnica

odbędą się 7 kwietnia 2019 r.
w godzinach od 8.00 do 20.00
w następujących siedzibach:

obwodowa komisja wyborcza nr 19, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej z od-
działami integracyjnymi nr 21 przy ul. reymon-
ta 18a, obejmująca ulice: Antoniego Stabika, 
Bieszczadzka, Cmentarna, Gankowa, Generała 
Józefa Bema, Głogowska, Ignacego Chodźki, 
Karpacka, Odrowążów, Plac Mariacki, Stanisława 
Staszica, Sudecka, Szybowa, Władysława Stani-
sława Reymonta, Zawodna, Związkowa.

obwodowa komisja wyborcza nr 20, miesz- 
cząca się w Szkole Podstawowej z oddziała-
mi integracyjnymi nr 21 przy ul. reymonta 
18a, obejmująca ulice: Beskidzka, Bolesława 
Limanowskiego, Bracka, Gromadzka, Jana 
Kasprowicza od nr 1 do nr 37 nieparzyste  
i od nr 2 do nr 42 parzyste, Księdza Antoniego 
Korczoka, Michała Drzymały, Mikołaja Reja, Na 
Filarze, Piotra Niedurnego, Poznańska, Pusta, 
Skarbnika, Sołtysia, Szczęść Boże, Sztygarska, 
Tatrzańska, Wawelska, Węglowa, Władysława 
Sikorskiego od nr 93 do końca nieparzyste i od 
nr 116 do końca parzyste.

obwodowa komisja wyborcza nr 21, 
mieszcząca się w Przedszkolu Miejskim nr 22 
przy ul. Żeromskiego 26, obejmująca ulice: 
Jana Kasprowicza od nr 39 do końca niepa-
rzyste i od nr 44 do końca parzyste, Jedności 
od nr 1 do nr 16 wszystkie, Karola Goduli, 
Nadbrzeżna, Stefana Żeromskiego od nr 1 do 
nr 31 wszystkie, Wielicka, Władysława Sikor-
skiego od nr 1 do nr 21 nieparzyste i od nr 2 do  
nr 34 parzyste.

obwodowa komisja wyborcza nr 22, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 14 
przy ul. Jedności 35 (zespół Szkół ogólno-
kształcących nr 14), obejmująca ulice: Jed-
ności od nr 17 do końca wszystkie, Młodego 
Górnika, Młodzieżowa, Stefana Żeromskiego 
od nr 32 do końca wszystkie, Św. Michała, 
Tylna, Władysława Sikorskiego od nr 23 do  
nr 91 nieparzyste i od nr 36 do nr 114 parzyste,  
Wschodnia.

obwodowa komisja wyborcza nr 23, 
mieszcząca się w zespole Szkół ogólnokształ-
cących nr 14 przy ul. Przedwiośnie 2, obejmu-
jąca ulice: Dzionkarzy, Pogodna, Przedwiośnie, 
Przyszłości.

obwodowa komisja wyborcza nr 24, 
mieszcząca się w Przedszkolu Miejskim nr 33 
przy ul. wiślanej 12 (zespół Przedszkoli 
Miejskich nr 1), obejmująca ulice: Jesienna, 
Młodopolska, Wiślana.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

7

9

10

11

8

obwodowa komisja wyborcza nr 38, 
mieszcząca się w zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 3 przy ul. asnyka 36, obejmująca ulice: 
Adama Asnyka od nr 11 do końca wszystkie, 
Janusza Kusocińskiego, Junaków, Lotników od 
nr 39 do nr 70 wszystkie, Modelarzy, Nowa, 
Piastowska od nr 18 do końca wszystkie.

obwodowa komisja wyborcza nr 39, 
mieszcząca się w Przedszkolu Miejskim 
nr 6 przy ul. Młodych Patriotów 10 (zespół 
Przedszkoli Miejskich nr 2), obejmująca ulice: 
Cichociemnych, Jana Dzierżona od nr 1 do nr 30 
wszystkie, Jerzego Bajana, Młodych Patriotów, 
Rybnicka od nr 21 do nr 203 nieparzyste, Szarych 
Szeregów.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

obwodowa komisja wyborcza nr 17, 
mieszcząca się w zespole Szkół ogólnokształ-
cących nr 5 przy ul. Sikornik 34, obejmująca 
ulice: Bekasa, Bogatki, Cyraneczki, Czajki, Cza-
pli, Derkacza, Gipsowa, Kokoszki, Mewy, Pliszki, 
Rybitwy, Rybnicka od nr 56 do nr 158 parzyste, 
Ustroń, Zimorodka.

obwodowa komisja wyborcza nr 18, 
mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 41 
przy ul. kormoranów 23, obejmująca ulice: 
Biegusa, Bielika, Kolibrów, Kormoranów, Kru-
cza, Olchowa, Orłów, Pelikana, Perkoza, Słowi-
ków, Wilgi, Żurawia.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów

do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński
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oGŁoSzenia

zarząd Budynków 
Miejskich i towarzystwo 

Budownictwa  
Społecznego  

w Gliwicach, ul. dolnych wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

nieograniczonego na

budowę dwóch budynków  
mieszkalnych wielorodzinnych wraz 
ze wspólnym garażem podziemnym, 

w ramach budowy zespołu zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej wraz  

z infrastrukturą w rejonie  
ulic Samotnej, Górnej, kujawskiej  

i świętego Jacka w Gliwicach  
– ii etap realizacji inwestycji.

termin składania ofert: 15 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

komunikaty

oferty pracy

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

w Gliwicach,  
ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargów z publikacją ogłoszenia,  

organizowanych wg procedur określonych  
regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

---------------------------------------------------------------------------

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

dostawę wodomierzy do wody ciepłej.
termin składania ofert:  

4 kwietnia 2019 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert:  

4 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

Modernizację wentylatora  
podmuchu kotła wP-70 nr 2. 

termin składania ofert:  
15 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:  
15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30

Budowę kompaktowych stacji  
wymienników ciepła zlokalizowanych 

na terenie miasta Gliwice – 21 szt. 
termin składania ofert:  

11 kwietnia 2019 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert:  

11 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

Budowę instalacji odazotowania  
spalin kotła wP-70 nr 2 w technologii  
selektywnej redukcji niekatalitycznej.

termin składania ofert:  
16 kwietnia 2019 r. do godz. 9.30

termin otwarcia ofert:  
16 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

obwieszczenia / informacje

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016 z 4 lutego 2016 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji 
odbywa się w dniach:

od 15 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.
Deratyzacja polega na jednorazowym oraz równocze-
snym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz 
przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach prze-
mysłowych, jak również w obiektach kolejowych i go-
spodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny także zostać 
objęte – w miarę potrzeb – sieci kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należało oczyścić 
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy, itp. (we 
wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni poży-
wienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać 
preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadają-
cych atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację 
na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje praw-
dopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności 
na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budyn-
kach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną 
na opakowaniu.
od 15 marca do 15 kwietnia 2019 r. należy pozostawić 
wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2019 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki  
i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

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

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

obwieszczenie
prezyDenta miasta GLiwice

● stolarz/sprzedawca drzwi 
wykształcenie zawodowe, zakres obowiązków: ob-
sługa procesów związanych z działalnością sklepu 
(sprzedaż drzwi), wykonywanie prostych prac warsz-
tatowych (prace stolarskie), obsługa klienta, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Knurów;

● szewc/ślusarz 
wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań, za-
kres obowiązków: dorabianie kluczy, naprawa obu-
wia, pracodawca zapewnia przeszkolenie, miejsce 
pracy: Gliwice;

● sprzedawca w salonie muzycznym 
wykształcenie min. zawodowe, wymagana znajo-
mość instrumentów muzycznych, mile widziane 
doświadczenie na stanowisku przedstawiciela han-
dlowego, wiedza i zainteresowanie w zakresie instru-
mentów muzycznych, akustyki, znajomość obsługi 
komputera, zakres obowiązków: promocja produk-
tów oraz firmy, prowadzenie sprzedaży internetowej, 
kompleksowa obsługa klienta według standardów 
firmy, realizacja planów sprzedaży na najwyższym 
poziomie, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik do renowacji kamienic 
wykształcenie: brak wymagań, wymagane doświad-
czenie zawodowe na ww. stanowisku, miejsce pra-
cy: Gliwice;

● nauczyciel praktycznej nauki   
    zawodu fryzjerstwa 

wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe, min. 
3 lata doświadczenia w zawodzie, wymagany dy-
plom mistrza fryzjerstwa, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice; 

● ładowacz P/z 
wykształcenie zawodowe, wymagane doświadcze-
nie na ww. stanowisku (3 miesiące), zakres obo-
wiązków: pomoc przy drążeniu przodka, roboty 
górnicze pod ziemią, trzy zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice;

● pracownik działu sprzedaży 
wykształcenie: brak wymagań, roczne doświad-
czenie, kurs obsługi wózka widłowego, zakres 
obowiązków: rozładunek i załadunek towaru  
z/do samochodów dostawczych przy pomocy wóz-
ka widłowego, obsługa skanera, transport towaru 
z obszaru przyjęcia do strefy składowania w obsza-
rze całego magazynu, uzupełnianie miejsc zbiórki 
w procesie konfekcjonowania, uwzględniając za-
sadę fifo, sortowanie i przewożenie opakowań, 
odpowiedzialność za dokumentację, udział w in-
wentaryzacji towaru w magazynie, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac inwalidów wojennych 12,  

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Oferty z 28 marca 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 otwartego, 
organizowanego wg procedur określonych  

Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:
remont połaci dachowej Hali nr i  

w Gliwicach przy ul. rybnickiej 47.
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 9 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo  
wodociągów  

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego, w trybie artykułu 39  

i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych, pn.:

ubezpieczenia zdrowotne  
dla pracowników Pwik Gliwice  

na lata 2019 – 2022. 
termin składania ofert: 10 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 10 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00

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

śląskie centrum logistyki S.a. 
44-100 Gliwice,  
ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu w trybie przetargu  
nieograniczonego na 

zadanie pt.: zaprojektowanie i rozbudowa  
istniejącej hali magazynu stali e na  

terenie śląskiego centrum logistyki S.a. 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28.

termin składania ofert: 30 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 30 kwietnia 2019 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na www.scl.com.pl

Przypominamy 
podmiotom  

obowiązanym  
do ponoszenia 

opłat za usługi wodne  
za zmniejszenie  

naturalnej retencji  
terenowej o obowiązku 
składania oświadczeń.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie usta-
wy Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw (DzU poz. 1722), wprowadziła obo-
wiązek składania oświadczeń przez pod-
mioty obowiązane do ponoszenia opłat 
za usługi wodne. Oświadczenie w celu na-
liczenia wysokości opłaty za zmniejszenie 
naturalnej retencji terenowej składa się 
do wójta/burmistrza/prezydenta miasta. 
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Pra-
wo wodne z 20 lipca 2017 r. (DzU z 2018 r., 
poz. 2268 ze zm.) opłatę za usługi wodne 
uiszcza się za zmniejszenie naturalnej re-
tencji terenowej na skutek wykonywania 
na nieruchomości o powierzchni 3500 m2 
robót lub obiektów budowlanych trwale 
związanych z gruntem, mających wpływ 
na zmniejszenie tej retencji, przez wyłą-
czenie więcej niż 70% powierzchni nie-
ruchomości z powierzchni biologicznie 
czynnej na obszarach nieujętych w system 
kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 
ust. 2b ustawy Prawo wodne podmioty 
obowiązane do ponoszenia opłat za usługi 
wodne winny złożyć oświadczenia w ter-
minie 30 dni od dnia, w którym upływa 
dzień przypadający na koniec każdego 
kwartału. 
Oświadczenie można przesłać na adres 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, 44-100 Gliwice lub złożyć 
osobiście w Biurze Podawczym. 
Wzory oświadczeń są dostępne w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Urzędu Miasta w Gliwi-
cach https://bip.gliwice.eu/strona=51, 
na formularzach (do pobrania) Wydziału 
Środowiska.  
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy 
o kontakt z pracownikiem Wydziału Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
pod nr. telefonu 32/338-55-32.

w czerwcu 1960 r. na terenie Parafii pw. najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Gliwicach, w której opiekę duszpasterską sprawował za-
kon Braci Mniejszych oFM (franciszkanie), zakonnicy i liczni wierni 
stanęli w obronie krzyża ustawionego na placu przed kościołem, 
który decyzją władz miał zostać rozebrany.

24 czerwca 1960 r. modlący się pod 
krzyżem zostali brutalnie zaatakowani 
przez milicję i tzw. aktyw robotniczy. 
Kilkanaście osób pobito, a 27 areszto-
wano. W następnych dniach w zakła-
dach pracy na terenie miasta zorga-
nizowano wiece, na których starano 
się zrzucić winę na zakonników. 59 lat 
po tamtych wydarzeniach historycy 
z Biura Badań Historycznych Instytu-
tu Pamięci Narodowej w Katowicach 
wspólnie z Muzeum w Gliwicach pod-
jęli się opracowania naukowego tego 
tematu. W związku z tym uczestników 
i świadków tamtych wydarzeń oraz 
osoby posiadające fotografie, doku-
menty lub pamiątki prosimy o kontakt 
z dr. hab. Adamem Dziurokiem (e-mail: 
adam.dziurok@ipn.gov.pl, tel. 32/207- 
-03-01) lub dr. Bogusławem Traczem 
(e-mail: boguslaw.tracz@ipn.gov.pl,  
tel. 32/207-03-27).  
 (Muzeum w Gliwicach)

świadkowie historii  
poszukiwani
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oGŁoSzenia
oferty pracy

oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik 1” 

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

w pełnym wymiarze czasu pracy.
do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

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

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

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

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-
pisane. Wszystkie dokumenty 

zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

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

oferta pracy na stanowisku  
kierowcy autobusu  

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

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

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej, potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okreso-
wego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejęt-
ność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobo-
wościowych, społecznych 
i poznawczych menedżerskich.

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

• kserokopie dokumentów 
potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jaz-
dy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

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

oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik 1” 

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

w pełnym wymiarze czasu pracy.
do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

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

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

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

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

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

Przedsiębiorstwo  
remontów ulic  
i Mostów S.a.  

w Gliwicach, zatrudni:
• mechanika maszyn i urządzeń,
• mechanika samochodowego,
• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami  

do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami  

do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami rozkła-

darki mas mineralno-bitumicznych.
Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej fir-
mie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są  
o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na ad-
res e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl lub jskiba@
pruim.gliwice.pl. Dokumenty można również prze-
słać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście 
do siedziby PRUiM S.A., adres: 44-100 Gliwice,  
ul. Nad Bytomką 1. 

kontakt telefoniczny:  
32/270-40-10, 32/270-40-03.
Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu prowadzenia rekrutacji”. 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwiet- 
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe or-
gany do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych – RODO).

nabór nr  
kd.210.17.2019.kM-1

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników  

na stanowiska urzędnicze  
w wydziale komunikacji  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracowników, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach, 
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 12 kwietnia 
2019 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń 
i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50. 

komendant Straży Miejskiej  
w Gliwicach,  

ul. Bolesława śmiałego 2a,  
44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy  
na wolne stanowisko urzędnicze.

Pełna treść ogłoszenia do-
stępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce Nabory 
oraz na tablicy ogłoszeń Stra-
ży Miejskiej w Gliwicach.

w treści ogłoszenia zawarte 
są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywa-

nych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów nale-
żało dostarczyć w zamknię-
tej kopercie do pokoju 102B  
w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty  
w terminie do 22 marca 
2019 r. – terMin zoStaŁ 
PrzedŁuŻony do 10 kwiet- 
nia 2019 r. do Godz. 13.00,  
na adres:
Straż Miejska w Gliwicach

Wydział Organizacyjno- 
-Finansowy

ul. B. Śmiałego 2a,  
44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
„kandydat na stanowisko 

urzędnicze w Straży  
Miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na 
adres e-mail: nabor@smgli-
wice.pl.
Dokumenty uważa się za 
dostarczone w terminie, 
jeżeli zostaną dostarczone 
na ww. adres w terminie do  
10 kwietnia 2019 r. do godz. 
13.00.

Wykaz numerów referen-
cyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania 
konieczne określone w ogło-
szeniu zostanie opublikowa-
ny na stronie internetowej 
www.sm.bip.gliwice.eu  
w zakładce Nabory. 

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem te-
lefonu: 32/338-19-72.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Pocztowa 31,
zatrudni pracownika na stanowisko głównego księgowego.

zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku: 
• prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgod-

nie z obowiązującymi przepisami,
• prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o ra-

chunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz 
innych właściwych przepisów,

• prowadzenie konta dochodów samorządowej jed-
nostki budżetowej, Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych,

• dekretacja i księgowanie dokumentów zgodnie 
z przepisami i zasadami obowiązującymi w samo-
rządowej jednostce budżetowej,

• należyte i terminowe opracowanie list płac oraz 
naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycznych,

• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi 
z rachunków jednostki,

• dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji 

gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności 

i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych,

• współtworzenie projektu budżetu oraz harmono-
gramu wydatków,

• współtworzenie projektów regulacji wewnętrznych,
• terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych 

i innych do analizy ekonomicznej,
• prowadzenie ewidencji w rejestrach sprzedaży 

i zakupu w zakresie rozliczeń podatku od towarów 
i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT.

Szczegółowy zakres zadań określi przydział czynności.
Wymagania niezbędne:
Głównym księgowym (art. 54 ust. 2 ustawy o finan-
sach publicznych) może być osoba, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Eu-

ropejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy 
uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów 
publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzysta z pełni praw publicznych;

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo 
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarcze-
mu, przeciwko działalności instytucji państwowych 
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygod-
ności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie 
i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 
obowiązków głównego księgowego;

5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magi-

sterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, 
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie 
lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada 
co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną 
szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-let-
nią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów 
na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6. spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1260, z późniejszymi 
zmianami) – w tym m.in.: obywatelstwo polskie, 
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niepo-
szlakowana opinia;

7. nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 

działalności instytucji państwowej oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumen-
tów lub za przestępstwo skarbowe;

8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 
na proponowanym stanowisku.

wymagania dodatkowe: 
1. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu 

kont i klasyfikacji budżetowej,
2. znajomość zasad gospodarki finansowej jednostki 

budżetowej i dyscypliny finansów publicznych,
3. umiejętność sporządzania analiz danych staty-

stycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów 
w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane 
założenia,

4. konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, 
rzetelność, terminowość,

5. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 
nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytu-
cjami zewnętrznymi,

6. dodatkowym atutem będzie doświadczenie za-
wodowe na stanowisku głównego księgowego 
w jednostce budżetowej,

7. sumienność, samodzielność, zaangażowanie, od-
powiedzialność za powierzone zadania,

8. dyspozycyjność,
9. umiejętność obsługi komputera (programy: MS 

Exel, MS Office, Vulcan Płatnik, Vulcan Księgo-
wość, Ksat),

10. znajomość przepisów ZUS,
11. znajomość obsługi systemu bankowego Business- 

OnLine Bank Śląski,
12. znajomość przepisów w zakresie ustawy z 29 wrześ- 

nia 1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2019 r.,  
poz. 351, z późniejszymi zmianami), ustawy 
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2077, z późniejszymi zmia-
nami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów  
z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla bu-
dżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samo-
rządowych zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej (DzU z 2017 r., poz. 1911, 
z późniejszymi zmianami).

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne: 
1. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu 

kont i klasyfikacji budżetowej,
2. znajomość zasad gospodarki finansowej jednostki 

budżetowej i dyscypliny finansów publicznych,
3. umiejętność sporządzania analiz danych statystycz-

nych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w opar-
ciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

4. konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, 
rzetelność, terminowość,

5. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 
nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami 
zewnętrznymi,

6. dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawo-
dowe na stanowisku głównego księgowego w jed-
nostce budżetowej,

7. sumienność, samodzielność, zaangażowanie, od-
powiedzialność za powierzone zadania,

8. dyspozycyjność.
informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Praca biurowa w systemie jednozmianowym z moni-
torem ekranowym, w obiekcie nieprzystosowanym dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie 
podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1260 z później-

szymi zmianami) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 1260, z późniejszymi zmianami)”.
informacja na temat wymaganych dokumentów: 
1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się 

o zatrudnienie (druk dostępny na http://sp11.bip.
gliwice.eu/ogloszenia/nabory),

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wy-
kształcenie,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających do-
świadczenie zawodowe,

5. oświadczenia:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności praw-

nych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych 
(druk dostępny na http://sp11.bip.gliwice.eu/
ogloszenia/nabory – oświadczenia cz. A),

b) o niekaralności za przestępstwa popełnione umyśl-
nie (druk dostępny na http://sp11.bip.gliwice.eu/
ogloszenia/nabory – oświadczenia cz. A),

c) o tym, że osoba nie była skazana za przestępstwa 
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodar-
czemu, przeciwko działalności instytucji państwo-
wej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 
skarbowe (druk dostępny na http://sp11.bip.gli-
wice.eu/ogloszenia/nabory – oświadczenia cz. A),

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, dla celów rekrutacji (druk dostępny 
na http://sp11.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory 
– oświadczenia cz. B),

e) o prowadzeniu albo nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej (określić charakter działalności).

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
informacje dotyczące terminu, miejsca, formy skła-
dania dokumentów
Dokumenty należy składać do 5 kwietnia 2019 r. do 
godz. 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 11 
w Gliwicach, ul. Pocztowa 31 (I piętro), w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko główne-
go księgowego”. Aplikacje niekompletne lub złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania 
ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do 
sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandy-
daci, którzy spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu 
o naborze. O terminie rozmowy zostaną poinformowani 
telefonicznie do 9 kwietnia 2019 r.
rozmowa kwalifikacyjna rozpocznie się 10 kwietnia 
2019 r. o godz. 9.00. dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 32/231-91-15.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogło-
szenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, wyniósł 0,04%.
dodatkowe informacje
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzęd-
niczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne oraz w najwięk-
szym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
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oGŁoSzenia

zarząd dróg Miejskich w Gliwicach  
informuje, 

że w siedzibie jednostki, przy ul. Płowieckiej 31 
oraz w Biuletynie informacji Publicznej (BiP) za-

równo zarządu dróg Miejskich w Gliwicach, jak i urzędu Miejskie-
go w Gliwicach został podany do publicznej wiadomości wykaz 
zawierający nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia, 
stanowiącą własność Gminy Gliwice: 

nierucHomoŚci

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• działka nr 599, obręb kłodnica, o pow. 
0,0483 ha, położona przy ul. owczar-
skiej w Gliwicach, wpisana do kw nr 
Gl1G/00033335/4, użytek B – tereny 
mieszkaniowe.

termin przetargu: 23 kwietnia 2019 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 72 000,00 zł
Cena nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm).
wadium: 7200,00 zł
termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 2019 r. 
--------------------------------------------------------------------

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• zabudowana działka nr 1082, ob-
ręb Stare Miasto, o pow. gruntu 
0,3033 ha i pow. użytkowej budyn-
ków 1787,66 m², położona przy  
ul. zygmunta Starego 19 w Gliwicach, 
użytek B – tereny mieszkaniowe oraz 

Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynko-
we, kw Gl1G/00009898/1 prowadzo-
na w Sądzie rejonowym w Gliwicach;

• niezabudowana działka nr 1083, obręb 
Stare Miasto, o pow. gruntu 0,0002 ha, 
położona przy ul. tadeusza kościuszki 
w Gliwicach, użytek B – tereny miesz-
kaniowe, kw Gl1G/00056985/2 pro-
wadzona w Sądzie rejonowym w Gli-
wicach.

termin przetargu: 24 kwietnia 2019 r., godz. 11.00.
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 868 100,00 zł
w tym:
4 867 410,00 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT), 
690,00 zł brutto** (w tym 23% VAT).
*Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Stare Miasto, zwol-
niona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1  
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
– t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). 
**Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb Stare Miasto, 
opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
wadium: 490 000,00 zł.
termin wpłaty wadium: 18 kwietnia 2019 r.

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

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

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

nierucHomoŚci na sprzeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest wydział Gospodarki nieruchomościami  

urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

że w budynku zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu inwalidów 
wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do sprzedaży na rzecz na-
jemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
gruntu:
• nr 63 – 65/2019, 67/2019 do 15 kwietnia 

2019 r.;

przeznaczone do sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki:
• nr 66/2019 do 15 kwietnia 2019 r.

prezyDent miasta GLiwice
informuje,

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. zwycięstwa 21, 
na stronie internetowej urzędu Miejskiego  
w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na stronie 
podmiotowej wojewody śląskiego w Biulety-
nie informacji Publicznej 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.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
Skarbu Państwa:
• nr 10/SP/2019 do 12 kwietnia 2019 r.;

przeznaczone do wynajęcia, stanowiące wła-
sność Skarbu Państwa:
• nr 11/SP/2019 do 15 kwietnia 2019 r.

prezyDent miasta GLiwice
informuje,

Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i rozwoju  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach,  

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

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

w skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieru-
chomość położona w Gliwicach, obręb nowe Gliwi-
ce, złożona z działki o numerze 14/69 i powierzchni  
0,3053 hektara, ujawniona w księdze wieczystej o nu-
merze Gl1G/00132207/2, prowadzonej przez Viii wy-
dział ksiąg wieczystych Sądu rejonowego w Gliwicach. 
Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwicach na 
podstawie aktu notarialnego z 1 grudnia 2015 r. Prawo 
własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Roz-
woju Sp. z o.o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest 
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie 
i realizację przedsięwzięć nowych technologii wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra 
kwadratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie: 5 zł netto/m2.
liczba postąpień: minimum jedno.
Cena wywoławcza 1 m2 nieruchomości netto: 165,00 zł 
(słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy), 
1 m2 nieruchomości brutto: 202,95 zł (słownie: dwieście 
dwa złote 95/100 groszy).
Cena netto całej nieruchomości o numerze 14/69 wynosi 
503 745,00 zł (słownie: pięćset trzy tysiące siedemset 
czterdzieści pięć złotych i zero groszy) – cena wywoławcza 
całej nieruchomości.
cena brutto całej nieruchomości o numerze 14/69 wraz 
z 23% podatkiem Vat wynosi 619 606,35 zł (słownie: 
sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset sześć złotych 
i trzydzieści pięć groszy) – cena wywoławcza całej nie-
ruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wyso-
kości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 
00/100 groszy), płatne na rachunek Górnośląskiej Agen-
cji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach  
(68 1050 1285 1000 0022 0891 3984), w terminie  
do 11 kwietnia 2019 r. do godz. 8.30.

Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie się  
11 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Górnoślą-
skiej agencji Przedsiębiorczości i rozwoju Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. wincentego Pola 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specy-
fikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wa-
dium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej 
oferty o treści określonej w SIWP, wraz z wymaganymi 
dokumentami, w siedzibie organizatora przetargu do  
11 kwietnia 2019 r. do godz. 8.30.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szcze-
gółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostęp-
nej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych 
warunków przetargu”, którą należy pobrać w siedzibie 
organizatora przetargu do 10 kwietnia 2019 r., w godz. 
8.00 – 15.00, w dniach roboczych (od poniedziałku do 
piątku).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wy-
grał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony 
w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warun-
ków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka 
z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

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

wyposażone w Internet  
szerokopasmowy,

• dostępne miejsca  
parkingowe bezpośrednio  
przy biurach,

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

w bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum  

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

dojazd drogową trasą średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

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

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

• nr ZDM/8/2019 do 11 kwietnia 2019 r.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (www.gliwice.eu)  
zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nieru-
chomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest  
na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia 

i komunikaty urzędowe / Wykazy 
nieruchomości do wynajęcia,  

dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do  
wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• nr 62/2019 do 17 kwietnia 2019 r.,
• nr 63/2019 do 17 kwietnia 2019 r.,
• nr 64/2019 do 17 kwietnia 2019 r.,
• nr 65/2019 do 17 kwietnia 2019 r.,
• nr 66/2019 do 17 kwietnia 2019 r.,
• nr 68/2019 do 17 kwietnia 2019 r.,
• nr 69/2019 do 17 kwietnia 2019 r.,
• nr 73/2019 do 17 kwietnia 2019 r.;

przeznaczone do użyczenia,  
stanowiące własność  
Miasta Gliwice:
• nr 61/2019 do 17 kwietnia 2019 r.;

przeznaczone do zbycia,  
stanowiące własność  
Miasta Gliwice:
• nr 59/2019 do 12 kwietnia 2019 r.,
• nr 58/2019 do 12 kwietnia 2019 r.,
• nr 60/2019 do 16 kwietnia 2019 r.,
• nr 70/2019 do 17 kwietnia 2019 r.,
• nr 71/2019 do 17 kwietnia 2019 r.,
• nr 72/2019 do 17 kwietnia 2019 r.

prezyDent miasta GLiwice
informuje,

mieszkaLne

LokaLe na sprzeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• ul. Perkoza 17, lokal nr 3, parter, pow. 34,17 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 9 maja 2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 101 000,00 zł
wadium: 5100,00 zł
termin oględzin: 25 kwietnia 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 7 maja 2019 r. od godz. 9.30 do 9.45, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 2 maja 2019 r.

• ul. ryBnicka 25, lokal nr 8, ii piętro, pow. 40,45 m2,  
1 pokój, kuchnia, z dostępem do wc usytuowanego na 
klatce schodowej (pozostającego w częściach wspól-
nych nieruchomości), lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 9 maja 2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 98 200,00 zł
wadium: 5000,00 zł
termin oględzin: 25 kwietnia 2019 r. od godz. 10.45 do 11.00
(dodatkowy termin oględzin: 7 maja 2019 r. od godz. 10.15 do 10.30, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńska 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-95)
termin wpłaty wadium: 2 maja 2019 r.

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

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

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://bip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://scl.com.pl/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
https://kultura.gliwice.eu/
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Będzie to już trzeci recital w ra-
mach tegorocznej Wiosny z Fry-
derykiem. Włoski muzyk zdobył 
V Nagrodę Konkursu Chopinow-
skiego w Warszawie w 2000 roku 
i wiele innych wyróżnień. Gra 
na najważniejszych festiwalach 
i w najlepszych salach koncer-

towych na świecie (Carnegie 
Hall, Mozarteum w Salzburgu, 
Konzerthaus w Berlinie). 

W Palmiarni Miejskiej (park Cho-
pina, ul. Fredry 6) Nosé wykona 
recital „Miniatury i ich wielkie 
cykle”. W programie są „24 Pre-

ludia op. 24” Fryderyka Chopina 
i „Obrazki z wystawy” Modesta 
Musorgskiego. Koncert rozpocz-
nie się o godz. 19.30. (mm)

Pięć pawilonów, tysiące roślin, egzotyczne zwierzęta i wiel-
kie zbiorniki pełne ryb – koncerty w takim otoczeniu to 
niezwykłe wydarzenia. 7 kwietnia w Palmiarni Miejskiej 
wystąpi pianista alberto nosé. Miasto Gliwice zaprasza!

CO? GDZIE? KIEDY?
czwartek 4 kwietnia

 ■ godz. 18.00: „Loslau / Wodzisław Śląski” – wykład 
Wojciecha Ciuraja z cyklu „Szlakiem żydowskich 
światów na Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich (ul. księcia Józefa Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „hands” Agnieszki Nawrat – wernisaż 
wystawy, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

Piątek 5 kwietnia
 ■ godz. 17.00: „Podróże kształcą” – wykład Ewy Po-

korskiej-Ożóg z cyklu „Kolory miasta”, Willa Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „PANNOART – Impresje” Janusza 
Chojnackiego – wernisaż wystawy, galeria na6  
(ul. Matejki 6)

 ■ godz. 19.00: Mateusz Gawęda / Paweł Kaczmar-
czyk – koncerty w ramach festiwalu Filharmonia 
2019, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

SoBota 6 kwietnia
 ■ godz. 10.00: Wielkanocne Warsztaty Ceramiczne, 

Pracownia Rzeźby i Ceramiki (ul. Ziemowita 1)
 ■ godz. 11.00: „Gra wojenna”, reż. G. Kapetanovic – 

projekcja z cyklu „Dobry czas z filmem i rodziną”, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.00: „Sensoplastyka dla małego smyka” – 
warsztaty plastyczne, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Warsztaty tworzenia palm wi-
leńskich” – warsztaty z cyklu „Wielkanoc na Kresach 
i nieco bliżej”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Tłok pieczętny z 1596 r. z wi-
zerunkiem herbu Gliwic” – warsztaty z cyklu „Mały 
muzealnik. Skarby z naszego muzeum”, Willa Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Polskie Państwo Podziemne” – wy-
kład Michała Miwy-Młota z cyklu „Godzina pró-
by. Polacy podczas II wojny światowej”, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 20.00: Kayah & Bregović – koncert, Arena Gli-
wice (ul. Akademicka 50)

niedziela 7 kwietnia
 ■ godz. 10.00: Wielkanocne Warsztaty Ceramiczne, 

Pracownia Rzeźby i Ceramiki (ul. Ziemowita 1)
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Opowiem Ci bajkę… o krainie, 

w której dzieci nie dorastają” – warsztaty, Teatr 
Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 16.00: „Złoty Wiek”, choreogr. J. Grigorowicz 
– retransmisja spektaklu z teatru Bolszoj, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: „Sceny dla dorosłych, czyli sztuka ko-
chania”, reż. K. Jasiński – spektakl Teatru Capitol, 
Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Ślą-
skiej (ul. Konarskiego 18b)

 ■ godz. 18.00: „Animowany wideoklip”, „Animo-
wane fraszki” i „Formanimy” – bloki filmowe 
w ramach O!PLA Festiwalu Polskiej Animacji, Sce-
na Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Miniatury i ich wielkie cykle” – kon-
cert Alberto Nosé w ramach Wiosny z Fryderykiem, 
Palmiarnia Miejska (park Chopina, ul. Fredry 6)

 ■ godz. 20.30: Bez Jacka, Cztery Pory Miłowania – 
koncerty z cyklu „PaskudoFonia”, Stacja Artystycz-
na Rynek (Rynek 4–5)

PoniedziaŁek 8 kwietnia
 ■ godz. 16.00: Scratch Junior – zajęcia kodowania, 

Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwi-
cach (ul. Syriusza 30)

wtorek 9 kwietnia
 ■ godz. 17.00: warsztaty tradycyjnego zdobienia ja-

jek woskiem, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 18.00: Sax & Crime – koncert w ramach festiwalu 

Filharmonia 2019, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)
 ■ godz. 21.00: Jazz Band Ball Orchestra – koncert 

w ramach festiwalu Filharmonia 2019, Centrum 
Kultury Jazovia (Rynek 10)

środa 10 kwietnia
 ■ godz. 17.00: „Obciążeni Wybrańcy – eutanazja 

w nazistowskich Niemczech” – wykłady historycz-
ne, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. księcia 
Józefa Poniatowskiego 14)

kultura.gliwice.eu

o 23 tys. książek wzbogaciła się Miejska Biblioteka Publicz-
na w Gliwicach. z elektronicznej bazy legimi od 1 kwietnia 
mogą korzystać użytkownicy smartfonów, czytników i ta-
bletów. wystarczy pobrać kod dostępu do e-bazy w jednej 
z gliwickich wypożyczalni i cieszyć się wygodą czytania.

Wystarczy jedno kliknięcie, żeby 
wypożyczyć na swoją elektronicz-
ną półkę książki Stephena Kinga, 
Camilli Läckberg czy Remigiusza 
Mroza. W ofercie Legimi są nie tylko 
kryminalne bestsellery – spośród 
dostępnych 23 tys. tytułów każ-
dy wybierze coś dla siebie. Poza 
ebookami można też wypożyczać 
audiobooki. Co ważne, książki moż-

na czytać także bez połączenia z In-
ternetem. – Dzięki aplikacji Legimi 
można też sprawdzić, kiedy, jak i ile 
czasu czyta się książki. Licznik stron 
i minut może być niezłą motywa-
cją – mówi Bogna Dobrakowska, 
dyrektor MBP w Gliwicach.

Kto może korzystać z Legimi? Każdy 
czytelnik MBP w Gliwicach. Wystar-

czy przyjść do jednego z dziewięciu 
oddziałów. Lista znajduje się na 
stronie biblioteka.gliwice.pl. Kod jest 
ważny do końca 2019 roku. Uwaga! 
Jeżeli konto jest obciążone jakimiś 
zobowiązaniami finansowymi na 
rzecz biblioteki – na przykład karą za 
przetrzymanie książek – trzeba będzie 
uregulować wszystkie należności, 
żeby otrzymać kod. (mm)

zawsze pod ręką

klasyka pod palmami

Jan kubas z Bochni wywalczył i miejsce w Xii konkursie wokalnym im. l. różyckiego.  
rywalizacja była w tym roku bardzo zacięta – w wokalne szranki stanęło aż 74 wykonawców!

– Poziom był bardzo wysoki – oce-
nia Wiesław Ochman, przewod-
niczący jury i światowej sławy 
tenor. W Konkursie Wokalnym im. 
L. Różyckiego wzięli udział najcie-
kawsi młodzi śpiewacy z całej Polski 
– uczniowie szkół muzycznych II 
stopnia. Przyznano trzy II nagrody 
– Marcinowi Konopackiemu, Alek-
sandrze Blanik i Agnieszce Kruszy-
nie – oraz trzy III nagrody – Anecie 
Aszlar, Barbarze Skorze i Danielowi 
Piotrowskiemu. Zwycięzcą został 
tegoroczny maturzysta – Jan Kubas, 

uczeń Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych w Bochni.

Przed uczestnikami konkursu stoi 
otworem wielka muzyczna kariera.  
– Laureaci poprzednich edycji śpiewa-
ją na wszystkich scenach operowych 
Polski, są pedagogami w średnich 
szkołach i akademiach muzycznych. 
Przez te dwanaście edycji konkursu 
przeszła plejada wspaniałych talen-
tów – mówi prof. Jan Ballarin, kie-
rownik artystyczny konkursu, wybitny 
tenor i wykładowca akademicki.

Ogólnopolski Konkurs Wokalny 
im. Ludomira Różyckiego jest 
organizowany co dwa lata przez 
Państwową Szkołę Muzyczną I i II 
stopnia im. L. Różyckiego w Gliwi-
cach. Tegoroczna edycja odbyła 
się między 28 a 30 marca. To 
jedna z najbardziej prestiżowych 
tego typu imprez w Polsce. Wy-
darzenie było objęte patronatem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego i prezydenta 
Gliwic Zygmunta Frankiewicza. 
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