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Zadanie do wykonania będzie trudne, ale nie jest 
niemożliwe. Piłkarze gliwickiego Piasta ciągle mają 
szansę, by sezon zasadniczy zakończyć w pierwszej 
ósemce i powalczyć o coś więcej, niż tylko o utrzyma-
nie w LOTTO Ekstraklasie. Kluczowe będzie najbliższe 
spotkanie z Ruchem w Chorzowie. I trzy kolejne…

Feniks kanaryjski, palma, która w 1924 r. została przywieziona do Gliwic, znalazła się 
wśród kandydatów do tytułu Drzewo Roku 2017 w konkursie organizowanym przez eko-
logiczną organizację Klub Gaja. Gliwicka palma powalczy o tytuł z dębami, lipami i topo-
lami z całej Polski. Możecie jej pomóc, głosując!

Nominowany feniks kanaryjski (Phoenix cana-
riensis) ma około 170 lat. Jest rodzaju żeńskiego, 
mierzy blisko 16 m, a w obwodzie ma 1,65 m. 
Palma dotarła do Gliwic w 1924 roku na wielką 
wystawę roślin egzotycznych. Miała wówczas 

mniej więcej 70 lat i przyjechała z dwoma innymi 
palmami, które również do dziś można podziwiać 
w gliwickiej Palmiarni.

Co kryje reforma edukacji?

>> 4

O niebezpiecznie malejącej roli samorządu w zarządzaniu systemem  
oświaty rozmawiamy z Krystianem Tomalą – zastępcą prezydenta Gliwic
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Pierwsza ósemka 
ciągle w zasięgu!
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Ma 170 lat  
i walczy o tytuł
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Z dworca do Rynku. 
Z Kopernika do Centrum. 
Z placu Piłsudskiego na 
Trynek. Na rowerze?  
Teraz to jeszcze łatwiej-
sze. Ruszył Gliwicki Ro-
wer Miejski. 

Na miłośników eko-
logicznej jazdy po mie-
ście czeka 100 rowerów  
w dziesięciu punktach 
Gliwic. Jeśli gliwiczanie 
będą korzystać z rowe-
rów miejskich, jest szan-
sa, że system zostanie 
rozbudowany.
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DRuGa STRONa W ObIEKTyWIE

„Chcemy być sobą!” – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Świadomości Au-
tyzmu, który 2 kwietnia obchodzony będzie w całej Polsce. Tego dnia na niebie-
sko rozbłysną gliwicka Radiostacja oraz Palmiarnia Miejska. Przedsięwzięcie objął 
patronatem prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Na ulicach pojawią się spe-
cjalne plakaty, uruchomione zostaną też punkty informacyjne. Więcej szczegółów  
– www.jim.org/polskananiebiesko. (fot. Z. Daniec)

60 tys. żonkili i szafirków oraz 20 tys. krokusów posadzili jesienią pracownicy Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych w parku Grunwaldzkim oraz wzdłuż alei Sikornik. 
Teraz te kwiaty kwitną i cieszą wzrok przechodniów. Cebulki posadzono m.in. również  
w parku Chopina i Szwajcaria oraz na skwerach Doncaster i Dessau.  
(fot. A. Sosnowski)

Wyjątkowe miejsce. Szczególnie zachwyca o tej porze roku. W zmodernizowanym przez 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych parku znajdują się, m.in. dwa stawy obsadzone 
roślinami wodnymi, mostek, plac zabaw, ścieżki z ławkami, urządzenia do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu, polanka na której można rozłożyć koc. Park zyskał dużo nowych 
nasadzeń krzewów i bylin. A teraz jeszcze zakwitły krokusy i żonkile! (fot. A. Sosnowski)

W klubie Spirala (Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko, ul. Pszczyńska 85) do 8 
kwietnia można oglądać wystawę fotografii mobilnej, czyli wykonywanej przy użyciu 
smartfonów i tabletów. Autorami zdjęć są artyści, którzy odwiedzili nasze miasto 12 
marca 2016 roku podczas Mobile Photo Trip, czyli fotograficznego spotkania użytkowni-
ków Instagramu z całej Polski. Warto się przekonać, jak Gliwice są widziane przez osoby 
przyjezdne. Będziecie zaskoczeni, które obiekty zwróciły ich uwagę! (fot. M. Duliban)

Z myślą o gliwiczanach z grupy wiekowej 65+ od 6 lat prowadzone są w Gliwicach bez-
płatne treningi aqua aerobiku. Zapisy do kolejnej edycji zajęć ruszą 6 kwietnia.  – Aqua 
aerobik to świetna forma aktywności fizycznej dla osób w każdym wieku: wzmacnia 
mięśnie i nie obciąża stawów. Gimnastyka w wodzie pomaga utrzymać sprawność 
fizyczną i nie wymaga wcześniejszego przygotowania – przekonuje Beata Jeżyk z Wy-
działu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. (fot. P. Kaszubski)

Cała Polska na niebiesko. Gliwice też! Okiem smartfona

Idź na spacer do Szwajcarii. Tam jest pięknie! Kwitnące MIASTO

Gliwiccy seniorzy są bardzo aktywni!

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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 dokończenie ze str. 1

– Do wypożyczenia jest sto 
rowerów w 10 lokalizacjach w mie-
ście. Każda stacja ma 10 rowerów, 
ale 15 miejsc. 5 dodatkowych 
miejsc jest przeznaczonych na 
wpięcie roweru. W sytuacji, gdy 
stojaki są pełne, można dopiąć ro-
wer za pomocą zapięcia z zamkiem 
szyfrowym – wyjaśnia Ewa Stasz-
ków z Wydziału Przedsięwzięć Go-
spodarczych i Usług Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Jeśli system się sprawdzi 
i będzie duże zainteresowanie, 

rozważona zostanie kwestia udo-
stępnienia kolejnych stacji. 

Z rowerów będzie można ko-
rzystać w sezonie, czyli od 1 marca 
do 30 listopada. Rower można 
wypożyczyć na jednej stacji, oddać 
na innej, w dowolnej lokalizacji. 
System jest dostępny przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu. 

Opłaty
• Pierwszy kwadrans jazdy jest 

darmowy. Opłaty rozpoczyna-
ją się od 16 minuty. 

• Za pierwszą godzinę zapłaci-
my 1 zł, 

• za kolejną 2 zł, 
• za następną 3 zł, 
• natomiast za czwartą i każdą 

następną (rozpoczętą) – 4 zł. 

Każda z 10 stacji została wy-
posażona w terminal z panelem 
informacyjnym i sterującym. Zanim 
jednak skorzystamy z roweru, trze-
ba się zarejestrować w systemie. 

Opłata inicjalna pobierana podczas 
rejestracji wynosi 10 zł. Funkcjono-
wanie systemu uzupełnia strona 
internetowa, na której można się 
zarejestrować, sprawdzić dostęp-
ność rowerów i miejsc postojo-
wych na poszczególnych stacjach. 
Do logowania w systemie możemy 
posłużyć się kartą ŚKUP (ale uwa-
ga – nie płacimy nią). Pojawiły się 
też informacje dotyczące systemu, 
m.in. mapa z zaznaczonymi stacja-
mi. 

Stacje
Stacje, w których można wypo-

życzyć i oddać rower, znajdują się:  

• przy dworcu PKP (przy wejściu 
głównym na dworzec),

• pl. Piłsudskiego (nieopodal 
pomnika), 

• pl. Inwalidów Wojennych 
(blisko kiosku), 

• przy ul. Kozielskiej (u zbiegu z 
ul. Góry Chełmskiej), 

• na skwerze Dessau (przy fon-
tannie), 

• przy ul. akademickiej (przy 
skrzyżowaniu z ul. B. Krzywo-
ustego, blisko fontanny), 

• przy ul. Żwirki i Wigury (przy 
pawilonach handlowych), 

• na Sikorniku (przy ul. Sikornik, 
obok siłowni pod chmurką i 
Domu Pomocy Społecznej), 

• na os. Kopernika (ul. Gwiazdy 
Polarnej), 

• przy ul. Poniatowskiego (nie-
opodal Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich). 
System wypożyczalni orga-

nizowany jest przez warszawską 
firmę Nextbike.Szczegółowe in-
formacje można znaleźć na stronie  
www.nextbike.pl.  (mf)

Zanim wrócą fauny

aKTuaLNOŚCI

Dołącz
Zarejestruj się, klikając na 

przycisk „Rejestracja”, podaj 
wymagane dane, zaakceptuj 
regulamin i wpłać minimum 
opłaty inicjalnej. Wystarczy 1 
minuta i gotowe – możesz już 
korzystać z rowerów miejskich 
24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu.

Wypożycz
Podejdź do terminala, naci-

śnij „Wypożycz”, podaj numer 
telefonu komórkowego oraz 
PIN i postępuj zgodnie z instruk-
cjami na ekranie. Rower, który 
wybrałeś, zostanie zwolniony 
automatycznie. Jeżeli jest zabez-
pieczony linką, odblokuj go za 
pomocą otrzymanego kodu do 
zamka szyfrowego. Rower moż-
na też wypożyczyć za pomocą 
aplikacji w telefonie – wystarczy 

zeskanować kod QR (znajduje się 
z tyłu jednośladu oraz na ramie).

Zwróć rower
Nie musisz nawet podcho-

dzić do terminala. Wystarczy, 
że wprowadzisz rower do elek-
trozamka. Sygnał dźwiękowy 
potwierdzi prawidłowy zwrot. 
Jeśli na stacji nie ma wolnego 
miejsca, przypnij rower zamkiem 
szyfrowym do ucha wybranego 
stojaka lub innego roweru i prze-
tasuj cyfry. W takim przypadku 
podejdź do terminala, przyciśnij 
„Zwrot” i postępuj zgodnie ze 
wskazówkami na wyświetlaczu.

Ponów
Korzystaj z rowerów miej-

skich, kiedy tylko masz ochotę. 
Od początku marca do końca 
listopada, 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu. Pierwsze 
15 minut jazdy jest darmowe.

Kończy się renowacja najsłynniejszej gliwickiej fontanny trzech tańczących fau-
nów. Przed urzędem Miejskim rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem 
misy pod popularne „diabełki”. Zmodernizowana fontanna zacznie cieszyć oczy 
przechodniów już w maju.

Pod namiotem rozstawio-
nym przed budynkiem Urzędu 
Miejskiego, trwają prace przy-
gotowawcze do montażu pierw-
szego elementu – kamiennej 
misy. Później powrócą „diabeł-
ki”, które od lipca 2016 r. prze-
bywają w pracowni konserwacji 
zabytkowej architektury dra 
Mzyka w Tarnowskich Górach.

– Zakres prac konserwa-
torskich był szeroki. Przede 
wszystkim trzeba było zająć się 
spękaną misą fontanny, która 
przepuszczała wodę do funda-

mentów. To groziło destabiliza-
cją obiektu. Teraz całość będzie 
znajdowała się nieco wyżej, 
zgodnie z oryginalnym zamy-
słem projektanta. Wykonano 
nowe fundamenty z solidną 
izolacją, zmodernizowano insta-
lację wodną, odnowiono cokół 
wraz ze wszystkimi zdobieniami, 
powierzchnię rzeźby zabezpie-
czono i pokryto patyną w ko-
lorze starego brązu – wylicza 
Marzena Sosnowska, rzecznik 
prasowy Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych.

Fontanna nie jest wpisa-
na do rejestru zabytków, ale 
jest chroniona pod względem 
konserwatorskim ustaleniami 
obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zakres prac 
był konsultowany z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków. 
Modernizacja kosztowała 
ponad 130 tys. zł. Została sfi-
nansowana z budżetu miasta.     

Fontanna z trzema fauna-
mi powstała w 1928 r. Została 
odlana w Hucie Gliwice. Usta-

wiono ją na zakończenie bu-
dowy dawnego hotelu „Dom 
Górnośląski”. Tańczące fauny 
postawiono  na cylindrycz-
nym cokole z ornamentem 
z motywem baranich głów 

i festonów. Fontanna przed 
Urzędem Miejskim rozpocz-
nie pracę tak jak pozostałe 
wodotryski w mieście – na 
początku maja.  

 (mf)

Jak to działa?
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Straż Miejska w Gliwicach podsumo-
wała właśnie tegoroczne statystyki doty-
czące niedozwolonego spalania śmieci 
w domowych piecach i na prywatnych 
posesjach. Liczby mówią same 
za siebie. Z całej puli 2 315 
kontroli w pierwszym 
kwartale tego roku, aż 
535 przeprowadzono 
po sygnałach od 
mieszkańców, że 
ktoś w ich otoczeniu 
spala śmieci. 

– Zaobserwowa-
liśmy, że gliwiczanie 
sami coraz częściej 
domagają się sprawdze-
nia zawartości pieca czy 
kotłowni sąsiada. Niepokoi ich 
gryzący, kopcący dym unoszący się 
z domowych kominów – mówi Bożena Frej, 
kierownik Wydziału Profilaktyki i Komunika-
cji Społecznej Straży Miejskiej w Gliwicach. 

Zimowe kontrole ujawniły kilkadziesiąt 
przypadków wykroczeń i nieprawidłowości. 
Mieszkańcy palili w piecach głównie płyty 

wiórowe pochodzące ze starych 
mebli. Strażnicy wystawili im 

ostatecznie 62 mandaty 
za niedozwolone 

spalanie, na kwotę 
od 50 zł do 500 zł 
(łącznie 10 400 
zł), a w trzech 
p r zy p a d ka c h 
skończyło się 
na pouczeniu. 

Przygotowywane 
są również dwa 

wnioski do Sądu Re-
jonowego o ukaranie 

mieszkańców, a trzy spra-
wy, w związku z utrudnianiem 

lub udaremnianiem strażnikom przepro-
wadzenia kontroli paleniska domowego, 
zostały przekazane policji. 

EKOLOGIa

Palenie pod kontrolą

Przyłącz się
do sieci!

 dokończenie ze str. 1

Po zakończeniu wystawy nie wróciła 
w swe rodzinne strony, tylko pozosta-
ła w Gliwicach, ciesząc oczy kolejnych 
pokoleń gliwiczan, którzy odwiedzali 
oranżerię na terenie parku Chopina. 
Palma przyczyniła się do powstania 
Palmiarni – ze względu na ograniczo-
ną przestrzeń oranżerii władze miasta 
podjęły decyzję o rozbudowie obiektu 
i powstaniu Palmiarni Miejskiej. Na 
początku lat 50. XX wieku pracownik 
Palmiarni wysiał pochodzące z palmy 
nasiona, z których wyrosło następne 
pokolenie tych reprezentacyjnych ro-
ślin. Obecnie 30 z nich w sezonie let-
nim zdobi zielone skwery w centrum 
Gliwic i Katowic.

– Bardzo cieszymy się, że nasza palma 
bierze udział w konkursie. To ogromna pro-
mocja miasta na skalę ogólnopolską. Zwy-
cięskie drzewo weźmie udział w konkursie 
na europejskie drzewo roku. W poprzedniej 
edycji wygrało polskie drzewo. Trzymamy 
kciuki za nasza palmę – komentuje Barbara 
Trzebińska, zastępca kierownika gliwickiej 
Palmiarni. 

Z gliwicką palmą będzie rywalizowało 
15 innych drzew z całej Polski. Głosowanie 
na Drzewo Roku odbędzie się na stronie 
www.drzeworoku.pl i potrwa przez cały 
czerwiec. Zwycięzcę poznamy w lipcu. 

Ambasadorami konkursu są podróż-
niczka i autorka Elżbieta Dzikowska, 
reżyser Kazimierz Kutz oraz języko-
znawca i popularyzator wiedzy o języku 
polskim, profesor Jan Miodek. 

 (mf)

Już niemal wszystkie gospodarstwa domowe w Gliwicach są podłą-
czone do kanalizacji sanitarnej. Ostatnie prace przy budowie przy-
łączy w Ostropie i bojkowie powinny się zakończyć w połowie roku.

Do kanalizacji sanitarnej podłączonych 
zostało już 87% mieszkańców dzielnicy 
Ostropa i 89% mieszkańców Bojkowa. 
Do przyłączenia pozostało już niewiele 
gospodarstw. Jeśli budowa przyłączy 
przez wszystkich mieszkańców zostanie 
zakończona, to w stu procentach będzie 
uzyskany efekt ekologiczny. 

– Przede wszystkim chodzi o kom-
fort życia mieszkańców i ekologię. 
Zdarza się, że w przypadku zbiorników 
bezodpływowych zanieczyszczenia 
przenikają do gruntu, skażając glebę 
oraz wody gruntowe i głębinowe, bę-
dące ujęciami wody pitnej. Podłącze-
nie nieruchomości do sieci zapobiega 
takim sytuacjom – wyjaśnia Iwona 
Lukowicz-Fojt, wiceprezes zarządu 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 

– Dzięki budowie przyłącza wzrasta 
też wartość nieruchomości. Poza tym 
oszczędzamy czas i pieniądze – tłumaczy 
Katarzyna Jachymska, członek zarządu 
PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach i podkreśla, 
że na właścicielu nieruchomości ciąży 
obowiązek przyłączenia nieruchomości 

do istniejącej na terenie gminy sieci 
kanalizacyjnej. Obowiązek ten reguluje 
ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

– Wyłącznie właściciele przydomowych 
oczyszczalni ścieków, spełniających wyma-
gania określone w odrębnych przepisach, 
są zwolnieni z takiego obowiązku – dodaje 
Katarzyna Jachymska. 

Mieszkańcy, którzy chcą podłączyć się 
do kanalizacji, powinni skontaktować się 
z Biurem Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gli-
wicach (ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice), 
pod numerem telefonu 32/338-71-71, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
7.00 do 15.00, w środy od 7.00 do 17.00. 
Kanalizacja została tak zaprojektowana, 
że może zostać do niej podłączona każda 
nieruchomość. Koszt podłączenia pozo-
staje po stronie właściciela posesji i jest 
uzależniony od długości przyłącza.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Boj-
kowie, Ostropie i Wójtowej Wsi została 
zrealizowana w ramach projektu UE „Mo-
dernizacja gospodarki wodno-ściekowej 
w Gliwicach – II etap”.  (mf)

Ma około 170 lat  
i walczy o tytuł. Drzewo 
Roku będzie z Gliwic?

Prawie 2,5 tysiąca kontroli domowych palenisk i posesji przeprowadzili w mieście od stycznia do po-
czątku marca miejscy strażnicy. O interwencje prosili również sami gliwiczanie, zaniepokojeni tym, co 
wydobywa się z okolicznych kominów.
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Przypominamy, że funkcjonariusz 
straży miejskiej ma prawo wejść 
na teren posesji i skontrolować, czy 
nie dochodzi do spalania śmieci. 

Właściciel posesji musi wpuścić 
strażnika w godz. od 6.00 do 22.00 
lub przez całą dobę, jeśli w obiekcie 
prowadzona jest działalność gospo-
darcza. W przeciwnym razie naraża się 
na odpowiedzialność karną, bo osoba, 
która udaremnia lub utrudnia wyko-
nanie kontroli, popełnia przestępstwo 
zagrożone karą do 3 lat pozbawienia 
wolności. W przypadku potwierdzenia 
przypuszczeń dotyczących spalania 
śmieci, sprawca jest karany mandatem 
w wysokości do 500 zł. Jeśli właściciel 
kotłowni nie przyznaje się do palenia 
śmieci, to sprawa jest kierowana do 
sądu. 

 (kik)
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Realizowana przez rząd reforma edukacji nie dotyczy jedynie likwidacji gimnazjów. Jej założenia są zdecydowanie szersze. 
Niektóre już zostały wdrożone, inne dopiero będą. Od ponad roku systematycznie zwiększane są kompetencje kuratoriów 
oświaty. Rola samorządu w systemie organizowania edukacji, także w Gliwicach, niebezpiecznie maleje. Rozmawiamy na ten 
temat z Krystianem Tomalą, zastępcą prezydenta Gliwic.

Państwo daje za mało pieniędzy na 
edukację?
Tak i to właściwie od zawsze. Przypo-
minam, że finansowanie oświaty jest 
obowiązkiem państwa, a w samym 
tylko 2015 roku gliwicki samorząd do 
utrzymania szkół i przedszkoli dołożył 
ponad 94 mln zł. W ubiegłym roku było 
to już ponad 105 mln zł, co stanowi 48 
proc. wszystkich wydatków na oświatę. 
Rząd przerzuca na samorząd odpowie-
dzialność i koszty utrzymania systemu 
oświaty, mimo że – podkreślam to raz 
jeszcze – jest to obowiązek państwa. Te-
raz zabierane nam są ostatnie obszary 
decydowania o racjonalnym zarządzaniu 
w kwestiach dotyczących edukacji.

Jakie to obszary? 
Obecnie samorząd musi uzyskać opinię 
kuratora oświaty w zakresie organizacji 
szkół i placówek publicznych (poprzez 
tzw. arkusz organizacyjny – przyp. red.) 
przed ich zatwierdzeniem przez organ 
prowadzący, czyli samorząd. Dotychczas 
nie było takiego wymogu. To znaczy, że 
kuratorium może nie zatwierdzić pro-
pozycji racjonalnych zmian w sposobie 
funkcjonowania szkół, np. zwolnień na-
uczycieli, dla których de facto w związku 
z bardzo małą liczbą uczniów nie ma 
pracy. Wiadomo, że likwidowanie szkół 
to trudny temat, ale czasem konieczny, 
bo wymuszony na przykład względami 

demograficznymi. Może się więc zdarzyć, 
że populistyczny rząd będzie, na koszt sa-
morządu, utrzymywał kosztowne szkoły.

Wprowadzono też zmiany w spo-
sobie wybierania dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych…
Przedstawiciel kuratorium oświaty dostał 
dodatkowy głos w komisji konkursowej 
wyłaniającej dyrektora szkoły lub przed-
szkola. Teraz kurator ma 3 głosy w komisji, 
która liczy 12 osób (3 – samorząd, 3 – 

kuratorium oświaty, po jednym związki 
zawodowe [w Gliwicach 2 osoby], 2 – ro-
dzice, 2 – nauczyciele). Wcześniej komisja 
liczyła 9 osób, w tym 3 przedstawicieli 
miał samorząd, a kurator 2 osoby. Teraz 
samorząd, mimo że dopłaca do utrzy-
mania całego systemu oświaty, przestaje 
mieć realny wpływ na wybór dyrektora 
szkoły i przedszkola. Teraz wybór może 
być czysto przypadkowy, co negatywnie 
wpłynie na jakość zarządzania przedszko-
lami i szkołami. 

…także, gdy do konkursu nie zgłosi 
się żaden kandydat… 
Tak, teraz należy konsultować wybór dy-
rektora z kuratorium oświaty. Dotychczas 
samorząd powierzał samodzielnie stanowi-
sko. W ocenianiu i decydowaniu brano pod 
uwagę przede wszystkim jakość zarządzania 
daną placówką oświatową. Tu nie było po-
pulizmu i polityki. A teraz będzie.

Kto będzie oceniał dyrektorów szkół 
czy przedszkoli?
Teraz będzie to robił kurator w porozumieniu 
z samorządem. Do tej pory oceniał samo-
rząd w porozumieniu z kuratorem. Można 
więc zapytać wprost: czy jeżeli w placówce 
oświatowej nie będzie realizowana „polityka 
partii rządzącej”, to czy ocena takiej placówki 
i dyrektora będzie niska? Tak to, niestety, może 
się skończyć. Oby jednak było inaczej. 

Czy spodziewa się Pan kolejnych 
zmian? 
To na pewno nie jest koniec. Reforma edu-
kacji realizowana przez rząd przykuwa 
uwagę opinii publicznej przede wszystkim 
w kontekście likwidacji gimnazjów. Plany 
są jednak zdecydowanie szersze. Za chwilę 
całkowicie ubezwłasnowolnieni zostaną 
nauczyciele. Wszystko to urasta do rangi 
prawdziwego absurdu, szczególnie wtedy, 
gdy spojrzymy na oświatę pod kątem wy-
datków i odpowiedzialności.   
      Rozmawiał: adam Sosnowski

Koniec samorządności w oświacie? 
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Rozpoczął się remont nawierzchni jezdni i chodników ul. bałtyckiej 
i Portowej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. 

Przy ul. Portowej (od wjazdu do 
Śląskiego Centrum Logistyki do Portu 
Gliwice) zmieni się organizacja ruchu. 
Mimo wcześniejszych zapowiedzi wyko-
nawcy, prace nie mogą zostać przepro-
wadzone przy utrzymaniu ruchu w obu 
kierunkach. Na czas remontu będzie 
obowiązywał ruch wahadłowy. Dzięki tej 
zmianie remont zakończy się wcześniej, 
prawdopodobnie w pierwszej połowie 
kwietnia. W miejscu prac wprowadzono 
ograniczenie prędkości do 30 km/h.

– Trwają również prace przy ul. Bał-
tyckiej na odcinku od ul. Daszyńskiego 

do Helskiej. W związku z remontem 
zmieniono organizację ruchu. Wjazd 
w ul. Bałtycką zorganizowano od  
ul. Daszyńskiego. Ponieważ jezdnie 
wymagają gruntownej naprawy, prace 
potrwają kilka tygodni. Kierowców pro-
simy o ostrożność i zwracanie uwagi na 
znaki drogowe – mówi Jadwiga Jagieł-
ło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach.

Remont jezdni i chodnika przy 
ul. Bałtyckiej powinien się zakończyć 
w pierwszej  połowie maja. 
  (mf)

ulice w remoncie

Jubileusz diecezji
25 marca diecezja gliwicka świętowała 25-lecie istnienia. Wyjątko-
wy jubileusz zbiegł się z I Synodem Diecezji Gliwickiej zwołanym 
przez Jana Kopca, biskupa diecezji gliwickiej.

W 1992 r. papież Jan Paweł II utwo-
rzył diecezję gliwicką. To wydarzenie 
w minioną sobotę świętowano w gliwic-
kiej katedrze. W uroczystej mszy świętej 
wzięło udział ponad dwustu kapłanów 
i biskupów z metropolii górnośląskiej oraz 
wierni. Liturgii przewodniczył arcybiskup 
metropolita katowicki Wiktor Skworc, ho-
milię wygłosił biskup gliwicki Jan Kopiec. 

Diecezja gliwicka obejmuje obszar 
2 250 km2. Składa się z 18 dekanatów 
i 156 parafii. Oprócz kościołów parafial-
nych na terenie diecezji znajduje się 20 
kościołów filialnych i 56 kaplic. Diecezja 

liczy ponad 600 tys. wiernych, pracuje 
w niej blisko 400 kapłanów diecezjal-
nych i zakonnych.

We mszy św. wzięli udział biskupi 
seniorzy: Jan Wieczorek (pierwszy bis- 
kup gliwicki) i Gerard Kusz (były biskup 
pomocniczy). Obecni byli także przed-
stawiciele gliwickiego samorządu – pre-
zydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz 
sekretarz miasta Andrzej Karasiński. 

Po uroczystości odbył się I Synod 
Diecezji Gliwickiej. Specjalnym gościem 
był ks. prof. dr. hab. Mirosław Sitarz z Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  (mf)
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Na ulicy Portowej wprowadzono ruch wahadłowy. Kierowcy będą musieli liczyć się 
z utrudnieniami, jednak to rozwiązanie pozwoli na wcześniejsze zakończenie remontu
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Znamy laureatów

25 marca poznaliśmy zwycięzców XI Ogólnopolskiego Konkur-
su Wokalnego im. Ludomira Różyckiego. Najlepsi okazali się alina 
Prochowska i adam Wrazidło.

W konkursie wzięli udział uczniowie 
szkół muzycznych II stopnia. – Konkurs 
miał formułę dwuetapową. Zgłosiło się 
45 uczestników, 28 osób przeszło do 
drugiego etapu – powiedział Bogusław 
Pietrzak, dyrektor Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Ludomira Różyckiego 
w Gliwicach. Wyróżniono 13 osób. 
I miejsce zajęli ex aequo Alina Prochow-
ska z Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych im. Mieczysława Karłowicza 
w Krakowie oraz Adam Wrazidło z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej im. Ludomira 
Różyckiego w Gliwicach. 

‒ Tegoroczna edycja konkursu była 
szczególna. To był prawdziwy urodzaj 
pięknych głosów. Ta trzynastka, która 
zaprezentowała się podczas koncertu 
laureatów, ma przed sobą wielką karie-
rę – mówił prof. Jan Ballarin, kierownik 

artystyczny konkursu. Przewodniczącym 
jury był światowej sławy tenor liryczny 
Wiesław Ochman, który 23 marca za-
śpiewał dla publiczności zgromadzonej 
w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła 
II. – To genialny pomysł, aby młodzież 
ucząca się prezentowała swoje umie-
jętności wokalne. W okresie nauki śpie-
wacy pracują od konkursu do konkursu, 
bo konkurs to bodziec do tego, by się 
lepiej i dalej szkolić – podkreślił Wiesław 
Ochman po ogłoszeniu wyników.

Organizowany co dwa lata Ogólno-
polski Konkurs Wokalny im. Ludomira 
Różyckiego jest jedną z najbardziej pre-
stiżowych imprez tego typu w Polsce. 
Wydarzenie było objęte honorowym 
patronatem prezydenta Gliwic Zygmun-
ta Frankiewicza oraz Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. (mm)

Konstruktorzy, majsterkowicze, rzemieślnicy – jest okazja się wyka-
zać! 1 kwietnia rusza nowy projekt twórczy MajsterSztuk. W bLCRK 
zaplanowano coś dla oka, ucha, nosa i wiele więcej.

„Wkręć się” to hasło promujące 
sobotnią akcję przy ul. Dubois 22. Mię-
dzy godz. 10.00 a 15.00 będzie można 
spotkać się z organizatorami projektu 
MajsterSztuk i dowiedzieć się czegoś 
więcej na temat nowej inicjatywy 
twórczej. W przestrzeni BLCRK będą 
zaaranżowane ministrefy tematyczne, 
w których będzie można zaznajomić 
się ze specyfiką poszczególnych grup 
projektowych. Będą między innymi mi-
nitornada ogniowe, zabawy z drukarką 
3D oraz maglotron, czyli katarynka 
z magla.

Do udziału w projekcie zaproszone 
są złote rączki w każdym wieku i każdej 
specjalizacji. Początkujący majsterkowi-
cze również mogą się zgłosić. Szczególnie 
mile widziani są seniorzy, którzy podzielą 
się swoim doświadczeniem z młodszymi 
konstruktorami. Okazja nadarzy się pod-
czas imprezy 1 kwietnia w BLCRK. Można 
także skontaktować się z organizatorami 
e-mailowo (warsztatmiejskiwgliwicach@
gmail.com) albo poprzez Facebook (www.
facebook.com/warsztatmiejski). Maj-
sterSztuk jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

W Teatrze Miejskim cofniemy się do czasów, kiedy rock and roll 
szturmem wdzierał się do polskiej kultury. 31 marca na afisz wcho-
dzi spektakl „O Józku, który grał bigbit”.

To podróż w czasie w szalone lata 60., 
kiedy na estradzie debiutowali znani dziś 
wszystkim: Czesław Niemen, Karin Stanek, 
Kasia Sobczyk, Krzysztof Krawczyk, a do Pol-
ski pierwszy raz przyjechali Rolling Stonesi. 
Nie obejdzie się oczywiście bez bigbitowych 
evergreenów z repertuaru Czerwono-Czar-
nych, Niebiesko-Czarnych czy Filipinek. 
W obsadzie przedstawienia zobaczymy kilku 
aktorów ze stałego zespołu artystycznego 
(Macieja Piasnego jako Józefa K., Grzegorza 
Klisia w potrójnej roli Glenna Millera, Johna 
Lennona i Micka Jaggera oraz Izabelę Ba-
ran i Dominikę Majewską), a także Karola 
Kadłubca, Małgorzatą Paukę i Katarzynę 
Kostrzewę. Ta ostatnia jest także autorką 
choreografii do przedstawienia.

‒ W Gliwicach spotkałam się z nie-
samowitym zespołem. Postawiłam im 

też niełatwe zadania aktorskie, bo choć 
prosty tytuł sugeruje prostą historię, ona 
wcale nie musi taka być. Mogę obiecać, że 
będzie dynamicznie, energetycznie, mam 
nadzieję, że także zaskakująco i trochę re-
fleksyjnie – zdradza Alina Moś-Kerger, reży-
ser spektaklu. Spektakl „O Józku, który grał 
bigbit” bierze udział w 23. Ogólnopolskim 
Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej, nagradzającego najciekaw-
sze poszukiwania repertuarowe i populary-
zującego współczesny polski dramat.

Premierę zaplanowano na piątek 31 
marca o godz. 19.00. Spektakl wystawia-
ny będzie na małej scenie, której budowa 
została ukończona w marcu. 

Szczegóły repertuaru są dostępne na 
stronie internetowej www.teatr.gliwice.pl.
 (mm)

MajsterSztuk

Podczas trzeciego koncertu z cyklu „Wiosna z Fryderykiem” usłyszy-
my dwoje młodych i bardzo zdolnych pianistów. 2 kwietnia wystą-
pią Kamil Pacholec i aleksandra Świgut.

W Palmiarni Miejskiej publiczność 
pozna interpretacje muzyków, którzy 
udział w Wiośnie z Fryderykiem zapewnili 
sobie już w 2016 roku, zwyciężając w 47. 
Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym 
im. Fryderyka Chopina w Katowicach. 
Kamil Pacholec to niespełna 20-letni 
pianista, który na tropikalnej scenie za-
prezentuje wybór Chopinowskich etiud. 
Będąc uczniem Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej w Kielcach, uczęszcza na 
kursy mistrzowskie prowadzone między 
innymi przez prof. Andrzeja Jasińskiego, 
prof. Katarzynę Popową-Zydroń czy Annę 
Malikową, wykonawczynię pierwszego 
tegorocznego recitalu z cyklu „Wiosna 
z Fryderykiem”.

W drugiej części koncertu „Cho-
pinowscy laureaci” zaprezentuje się 
Aleksandra Świgut, absolwentka Uni-
wersytetu Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina w klasie prof. Piotra Palecznego 
i Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach w klasie prof. 
Wojciecha Świtały. W swoim recitalu 
zestawi utwory Chopina z twórczością 
Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Koncert rozpocznie się o godz. 19.30. 
Bilety są dostępne w kasie Palmiarni. 
Występ będzie również transmitowany 
na żywo na telebimie na Rynku oraz 
w Internecie na stronie www.gliwice.eu. 
Organizatorem Wiosny z Fryderykiem 
jest Miasto Gliwice. (mm)

Na dwie ręce
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Miasto na dziewięć sposobów
„Wycieczki z Wędrowcem” to nowy przewodnik składający się z dzie-
więciu zeszytów tematycznych. Każdy stanowi gotową propozycję 
krótkiej turystycznej eskapady po Gliwicach.

Przewodnik przygotowany wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Gliwickie Metamor-
fozy jest uzupełnieniem cyklu wykładów 
krajoznawczych organizowanych w Willi 
Caro. Do dyspozycji mieszkańców i tury-
stów oddano dziewięć bogato ilustrowa-
nych zeszytów. Każdy z nich to gotowy 
plan wycieczki, z wyznaczoną trasą i sza-
cunkowym czasem przejścia.

Trasa nr 1 to Stare Miasto, a trasa nr 
2 powiedzie nas do budynków związa-
nych z rozwojem miasta na przełomie 
XIX i XX w. Trasa nr 3 to szlak przemysłu 
i myśli technicznej, podczas wycieczki 
na trasie nr 4 wsłuchamy się w echa 
dawnych wojen, których symbolem jest 
oczywiście Radiostacja w Szobiszowi-
cach. Przemierzając trasę nr 5 natrafimy 
na dzieło gliwickich ewangelików – będą 
to nie tylko kościoły, ale też Cmentarz 
Hutniczy i dawny Dom Towarzystwa 
Ewangelickiego. Trasa nr 6 jest poświę-
cona licznym w Gliwicach śladom pa-
miątek kultury żydowskiej, a na trasie 
nr 7 poznamy historię miejskich rzeźb 
i pomników. Na trasie nr 8 zgłębimy 
koncepcję miasta ogrodu, żeby zakoń-
czyć zwiedzenia na trasie nr 9 i spojrzeć 
na Gliwice oczami literatów, takich jak 
Horst Bienek czy Adam Zagajewski.

‒ Wydaje mi się, że wersja ukie-
runkowana ściśle na jeden temat jest 
łatwiejsza w odbiorze i więcej się z ta-
kiej trasy zapamiętuje, bo tworzy się 
pewna całość. Bardzo wygodne jest też 

to, że podajemy gotową trasę przejścia 
– mówi Małgorzata Malanowicz ze Sto-
warzyszenia Gliwickie Metamorfozy. Za 
opracowanie merytoryczne przewodnika 
odpowiadali członkowie stowarzyszenia: 
Marek Klimurczyk, Anna i Marek Koło-

dziejowie, Wojciech Kwietniewski, Adam 
Łysiak, Małgorzata Malanowicz i Maciej 
Porański.

„Wycieczki z Wędrowcem” to kolej-
na propozycja nieszablonowego pozna-
wania miasta. Do tej pory nakładem 
Muzeum w Gliwicach ukazały się już 
„Gliwice znane i nieznane”, ubiegło-
roczny przewodnik po Gliwicach oraz 
spacerownik „O miłości, życiu i śmierci. 
Historie o Żydach gliwickich”,. Przewod-
nik „Wycieczki z Wędrowcem” można 
nabyć w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a) oraz Centrum Informacji Kulturalnej 
i Turystycznej (kino Amok, ul. Dolnych 
Wałów 3). (mm)

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

SESJa RaDy MIaSTa
30 marca 2017 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice  

– z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 9 lutego 2017 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gliwice (druk nr 623).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2017 
rok (druk nr 624).

8. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie zarządzenia na terenie 
miasta Gliwice poboru opłaty targowej 
w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa 
(druk nr 616).

9. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie wprowadzenia na te-
renie miasta Gliwice opłaty targowej oraz 
określenia wysokości stawek dziennych 
opłaty targowej (druk nr 617).

10. Projekt uchwały w sprawie określenia 
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia-
łów i akcji przez Prezydenta Miasta (druk  
nr 622).

11. Projekty uchwał w sprawie udzielenia do-
tacji z budżetu Miasta Gliwice na rok 2017 
na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków (druki nr 619, 620, 621).

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od żądania zwrotu udzielo-
nej bonifikaty (druk nr 608).

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargo-
wego i zawarcie z wnioskodawcą umowy 
dzierżawy na okres 30 lat nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Gliwice, 
położonych w Gliwicach przy ul. Głównej 
30 (druk nr 611).

14. Projekt uchwały w sprawie zasad udziela-
nia dotacji celowej pochodzącej z pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofi-
nansowanie kosztów inwestycji związanych 
z ograniczeniem niskiej emisji w budynkach 
mieszkalnych na terenie miasta Gliwice 
(druk nr 609).

15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
drodze na terenie miasta Gliwice (druk  
nr 610).

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice 

dla obszaru obejmującego rejon osiedla 
Kopernika (druk nr 605).

17. Projekt uchwały w sprawie określenia 
kryteriów naboru do przedszkoli prowa-
dzonych przez Miasto Gliwice na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdza-
nia tych kryteriów (druk nr 606).

18. Projekt uchwały w sprawie określenia 
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym 
do klas pierwszych publicznych szkół pod-
stawowych, którym ustalono obwód, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły (druk nr 607).

19. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia III Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Wincentego 
Styczyńskiego z Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Gliwicach (druk  
nr 615).

20. Projekt uchwały w sprawie dostosowania 
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe 
(druk nr 625).

21. Projekt uchwały w sprawie nadania Tech-
nikum nr 8, wchodzącemu w skład Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwi-
cach, imienia Cichociemnych (druk nr 603).

22. Projekt uchwały w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

wysokości środków finansowych Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych na ich realizację w 2017 r. 
(druk nr 618).

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XVI/419/2016 Rady Miasta Gliwice 
w sprawie utworzenia Domów Dziecka  
nr 4 i 5 w Gliwicach (druk nr 612).

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XVI/420/2016 Rady Miasta Gliwice 
w sprawie nadania statutów Domom 
Dziecka nr 3, 4 i 5 w Gliwicach (druk nr 613).

25. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XXI/537/2017 Rady Miasta Gliwice 
w sprawie zapewnienia placówkom opie-
kuńczo-wychowawczym wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyj-
nej (druk nr 614). 

26. Projekt uchwały w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Gliwice w 2017 roku (druk nr 604).

27. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane 
przez radnych.

28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

ObRaDy Na ŻyWO
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OGłOSZENIa

komunikaty

nieruchomości

iż kasy Urzędu Miejskiego znajdują się w budynku przy ul. Zwycięstwa 21. Można 
w nich dokonywać płatności zarówno w formie gotówkowej, jak i kartami płatniczymi.
Niezależnie od powyższego, wszystkie wpłaty dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego 
przyjmowane są w placówkach ING Banku Śląskiego bez dodatkowych opłat prowizyjnych.
W wydziałach zamiejscowych zlokalizowanych przy ul. Jasnej 31a nie ma punktów 
kasowych.

ZaRZĄD buDyNKÓW MIEJSKICH I TOWaRZySTWO 
buDOWNICTWa SPOłECZNEGO SP. Z O.O.

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 
ogłasza

PISEMNy PRZETaRG NIEOGRaNICZONy
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy  przy ul. Andersa 13 

wraz z pomieszczeniami przynależnymi.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej 

części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3. Powierzchnia lokalu: 166,65 m2.
4. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biurowych, 3 pomieszczenia 

gospodarcze, 2 WC, 1 łazienka, 2 klatki schodowe.
5. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – garaż zawie-

rający 4 boksy o powierzchni użytkowej 57,66 m2 oraz 
budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 27,36 m2.

6. Łączna powierzchnia lokalu: 251,67 m2.
7. Kondygnacja: I i II.
8. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 

osób trzecich.
9. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

5380/10000 części w prawie użytkowania wieczystego 
gruntu i częściach wspólnych nieruchomości.

10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr GL1G/00070822/6.
11. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 

działce nr 238 o powierzchni 0,1365 ha, obręb Nowe 
Miasto – KW nr GL1G/00032445/1.

12. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 
– 3% wartości udziałów w nieruchomości gruntowej.

13. Cena wywoławcza – 485 000,00 zł netto. Do wylicyto-
wanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.

14. Wadium – 29 827,50 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez ofe-

renta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
15. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 

12 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
16. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 

8 maja 2017 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Ban-
ku Śląskim SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na konto).

17. Termin i miejsce otwarcia ofert: 12 maja 2017 r., godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – pokój 
121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. 
Dolnych Wałów 11.

18. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,

• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres zamiesz-
kania (prowadzenia działalności),

• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą 
fizyczną – nr PESEL,

• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony 
za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za 
zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody 
na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, 
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją 
o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, 
w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych 
– dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miejskich 
I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób 
zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 
nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się  z warunkami prze-
targu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

19. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul Dolnych Wałów 
11, w zaklejonych kopertach do godz. 15.00 8 maja 2017 r.

20. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM 

I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujące opis:
„OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ANDERSA 
13 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.05.2017”.
21. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 

30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem lokalu użytkowego.
22. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 

wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej ZBM 
I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na 
temat warunków przetargu można uzyskać pod numerami 
telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

PreZyDent miaSta GLiWice

PrZyPomina,

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 odbędzie się w dniach

od 15 marca 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemysło-
wych, jak również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę 
potrzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 marca 2017 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych 
obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewi-
dzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 marca 2017 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopa-
trzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy,:

a)   na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki,
b)   lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg trutki,
c)   w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki.

15 marca 2017 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególno-
ści na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2017 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2017 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 trut-
kę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „uWaGa TRuTKa”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego 
lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka 
zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego obwieszczenia, nakła-
dane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 kodeksu wykroczeń.

PreZyDenta miaSta GLiWice
oBWieSZcZenie

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości Miasta Gliwice:
• niezabudowanej działki nr 103, obręb boj-

kowskie Pola (KW nr GL1G/00038758/0), 
• niezabudowanej działki nr 105, obręb boj-

kowskie Pola (KW nr GL1G/00045917/5), 
• niezabudowanej działki nr 108, obręb boj-

kowskie Pola (KW nr GL1G/00038764/5), 
• niezabudowanej działki nr 110, obręb boj-

kowskie Pola (KW nr GL1G/00017909/1), 
stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach 
na zachód od ul. bojkowskiej, o łącznej powierzchni 4,3901 ha. 
Termin przetargu: 12 kwietnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 9 287 700,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 928 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 1188, obręb Ostropa Północ 

– stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
położonej w Gliwicach na południe od  
ul. Tokarskiej.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
sąsiednich oznaczonych jako działki nr 1186, 1189, 1190  
i 1198, obręb Ostropa Północ.
Termin przetargu: 16 maja 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 111 100,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 11 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2017 r.
_______________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Nasyp 2c  
w Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 1134/2, obręb Stare Mia-

sto, użytek bi – inne tereny zabudowa-
ne, o pow. gruntu 0,1486 ha, z KW nr 
GL1G/00038864/6.

Termin przetargu: 22 maja 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 800 000,00 zł
* Sprzedaż 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 2016 r., poz. 710.
Wadium: 80 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2017 r.

nieruchomości na SPrZeDaŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: 
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SPrZeDaŻ

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

 □ uL. DWORCOWa 43, lokal nr III, I pię-
tro, pow. 247,25 m2, 9 pomieszczeń,  
2 korytarze, 2 WC
Termin przetargu: 6 kwietnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 228 000,00 zł
Zaliczka: 11 400,00 zł
Termin oględzin: 4 kwietnia 2017 r. od godz. 9.00 do 9.15 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty zaliczki: 31 marca 2017 r.

 □ uL. ZyGMuNTa STaREGO 33, lokal 
nr III, parter, I piętro, pow. 38,05 m2, 
parter: 2 pomieszczenia, I piętro: 2 po-
mieszczenia
Termin przetargu: 6 kwietnia 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 23 900,00 zł
Wadium: 1200,00 zł
Termin oględzin: 4 kwietnia 2017 r. od godz. 10.00 do 
10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. 
Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2017 r.

 □ uL. CHORZOWSKa 36, lokal nr III, piw-
nica, parter, I piętro, II piętro (podda-
sze), pow. 156,94 m2, piwnica: 1 po-
mieszczenie, parter: 1 pomieszczenie, 
I piętro: 2 pomieszczenia i pomieszcze-
nie komunikacyjne, II piętro (podda-
sze): 3 pomieszczenia, pomieszczenie 
komunikacyjne, WC
Termin przetargu: 6 kwietnia 2017 r., godz. 12.30

Cena wywoławcza nieruchomości: 58 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 4 kwietnia 2017 r. od godz. 12.00 do 
12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. 
Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 31 marca 2017 r.

 □ uL. METaLOWCÓW 6, lokal nr III, par-
ter, pow. 285,75 m2, 4 pomieszczenia; 
2 pomieszczenia sanitarne, 3 WC,  
3 korytarze
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 349 900,00 zł
Wadium: 17 500,00 zł
Termin oględzin: 14 kwietnia 2017 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od 
godz. 10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 
32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ uL. ZabRSKa 1, lokal nr I, parter,  
pow. 82,71 m2, 2 pomieszczenia, 2 ko-
rytarze, WC
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 214 200,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Termin oględzin: 10 kwietnia 2017 r. od godz. 14.40 do 14.50
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od 
godz. 11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ uL. KRÓLOWEJ JaDWIGI 2, lokal  
nr 5, I piętro, pow. 84,90 m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC (do legalizacji), 
przedpokój
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 158 800,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Termin oględzin: 10 kwietnia 2017 r. od godz. 15.00 
do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od 
godz. 10.30 do 10.45 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ uL. LIGONIa 41, lokal nr 2, parter,  
pow. 44,41 m2, 2 pokoje, kuchnia,  
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 99 900,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 12 kwietnia 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od godz. 
11.30 do 11.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul.  Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ uL. STaNISłaWa CHuDOby 5, lokal  
nr 16, II piętro, pow. 58,93 m2, 3 poko-
je, przedpokój, kuchnia, pomieszczenie 
gospodarcze (dostęp do WC, pozostają-
cego w częściach wspólnych nierucho-
mości, odbywa się z klatki schodowej)
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 121 900,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 11 kwietnia 2017 r. od godz. 11.15 do 11.30
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od godz. 
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.

 □ uL. DWORCOWa 38, lokal nr 9, I pię-
tro, pow. 98,42 m2, 2 pokoje, kuchnia  
ze spiżarką, łazienka, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 27 kwietnia 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 171 800,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 11 kwietnia 2017 r. od godz. 10.40 do 10.55
(dodatkowy termin oględzin: 25 kwietnia 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2017 r.
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OGłOSZENIa

ZaRZĄD buDyNKÓW MIEJSKICH I TOWaRZySTWO buDOWNICTWa 
SPOłECZNEGO Sp. z o.o.  w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko:
pracownika ds. administracyjno-biurowych
w pełnym wymiarze czasu pracy:

Opis stanowiska:
• prowadzenie rejestru korespondencji zewnętrznej 

i wewnętrznej oraz rejestru umów i faktur,
• aktualizacja oświadczeń dot. liczby osób w lokalach,
• prowadzenie wniosków w sprawie dofinansowania do OPS 

wraz z ich dalszą ewidencją,
• potwierdzanie wniosków o najem i zamianę mieszkań,
• pobieranie zaliczek na bieżącą działalność,
• przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
• obsługa klienta zewnętrznego,
• przyjmowanie wniosków i skarg,
• przyjmowanie zgłoszeń dot. remontów; usterek i przekazywa-

nie informacji do działu technicznego,
• przyjmowanie i nadzór zgłoszeń dotyczących plombowania 

podliczników wody oraz prowadzenie rejestru.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w biurze obsługi klienta,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność prowadzenia rozmów z klientami,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel),
• odporność na stres.

Oferujemy:
• umowę o pracę i stabilne warunki wynagradzania,
• narzędzia pracy,
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy 

o przesłanie aplikacji na adres kadry@zbmgliwice.pl 
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko ds. administracyjno-biuro-

wych” w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

ZaRZĄD buDyNKÓW MIEJSKICH I TOWaRZySTWO buDOWNICTWa 
SPOłECZNEGO Sp. z o.o.  w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko:
pracownika ds. księgowo-windykacyjnych
w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na zastępstwo):

Opis stanowiska
• analiza wpłat i stanów zadłużenia,
• windykacja należności czynszowych,
• zakładanie spraw w module windykacyjnym i ich uzupełnianie,
• przeprowadzanie wizji i wywiadów środowiskowych,
• sporządzanie ugód wraz z ich monitorowaniem,
• kierowanie do najemców wypowiedzeń umów najmu 

w związku z występującymi zaległościami,
• przygotowywanie dokumentacji dla radców prawnych,
• kierowanie wniosków do gminy o udostępnienie danych 

z ewidencji ludności,
• dokonywanie przeksięgowań zaległości na konto spraw za-

sądzonych.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wnio-

sków,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel),

• odporność na stres.
Oferujemy:
• umowę o pracę i stabilne warunki wynagradzania,
• narzędzia pracy,
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy 

o przesłanie aplikacji na adres kadry@zbmgliwice.pl 
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko ds. księgowo-windykacyjnych” 

w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

ZaRZĄD buDyNKÓW MIEJSKICH I TOWaRZySTWO buDOWNICTWa 
SPOłECZNEGO Sp. z o.o.  w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko:

specjalisty ds. pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami
w pełnym wymiarze czasu pracy:

Opis stanowiska
• pozyskiwanie umów na wyłączność,
• nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji z klientami,
• zarządzanie cyklem sprzedaży i marketingu poszczególnej 

oferty, jak i bazy klientów,
• obsługa bieżących ofert sprzedaży,
• wyszukiwanie ofert zakupu nieruchomości komercyjnych,
• monitorowanie rynku oraz stała współpraca z zespołem i dba-

łość o pozytywne relacje.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, mile widziane studia podyplomowe 

w zakresie pośrednictwa nieruchomościami,
• licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży 

nieruchomości,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arku-

szami kalkulacyjnymi,
• samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komu-

nikatywność,
• umiejętność w pracy w zespole i pod presją czasu,
• prorozwojowa postawa i determinacja w realizacji celów, 

wysoka kultura osobista,

• odporność na stres,
• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat i stabilne warunki zatrudnienia,
• narzędzia pracy,
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy 

o przesłanie aplikacji na adres kadry@zbmgliwice.pl 
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko ds. pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami”  w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

ZaRZĄD buDyNKÓW MIEJSKICH I TOWaRZySTWO 
buDOWNICTWa SPOłECZNEGO Sp. z o.o.  w Gliwicach 
ogłasza nabór na stanowisko:
specjalisty ds. pozyskiwania
wspólnot mieszkaniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy:

Opis stanowiska
• aktywne wyszukiwanie wspólnot mieszkaniowych 

zainteresowanych usługami zarządzania/administro-
wania nieruchomością oraz usługami powiązanymi,

• aktywne nawiązywanie i utrzymywanie relacji 
z klientami,

• przygotowywanie ofert handlowych oraz prezen-
tacji odpowiadających indywidualnym potrzebom 
klienta w zakresie zarządzania nieruchomościami,

• realizacja celów sprzedażowych,
• dbanie o wizerunek firmy,
• udział w realizacji strategii rozwoju spółki.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• licencja zarządcy nieruchomości,
• doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami miesz-

kaniowymi,
• bardzo dobra znajomość aspektów prawnych 

związanych z zarządzaniem nieruchomościami, 
poparta sukcesami,

• doświadczenie w sprzedaży,
• wysoko rozwinięte umiejętności prowadzenia 

negocjacji handlowych,
• samodzielność, odpowiedzialność oraz orientacja 

na wynik,
• kreatywność i bardzo dobra organizacja pracy,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,

• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista,
• znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel, 

PowerPoint),
• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat i stabilne warunki 

zatrudnienia,
• narzędzia pracy,
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, 

spełniające powyższe wymagania, prosimy 
o przesłanie aplikacji na adres kadry@zbmgliwice.pl 

z dopiskiem „aplikacja na stanowisko 
ds. pozyskiwania wspólnot mieszkaniowych” 

w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.

ZaRZĄD buDyNKÓW MIEJSKICH I TOWaRZySTWO buDOWNICTWa 
SPOłECZNEGO Sp. z o.o.  w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko:
pracownika ds. wspólnot mieszkaniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na zastępstwo):

Opis stanowiska
• prowadzenie rejestru wspólnot mieszkaniowych,
• prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych 

z założeniem wspólnoty mieszkaniowej po wyodrębnieniu 
pierwszego lokalu w budynku,

• prowadzenie bieżących spraw wspólnot mieszkaniowych,
• współudział w przygotowywaniu zebrań wspólnot mieszka-

niowych, m.in. tworzenie uchwał, prawidłowe powiadamianie 
właścicieli o terminach zebrań,

• współudział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
• wprowadzanie danych do modułów obsługujących wspólnoty 

mieszkaniowe, umożliwiających prawidłowe rozliczanie wła-
ścicieli lokali,

• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• przygotowywanie umów dla wspólnot mieszkaniowych, dot. 

części wspólnych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wnio-

sków,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel),
• mile widziane doświadczenie zawodowe,
• odporność na stres,
• dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji zarządcy 

nieruchomości.

Oferujemy:
• umowę o pracę i stabilne warunki wynagradzania,
• narzędzia pracy,
• szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy 

o przesłanie aplikacjina adres kadry@zbmgliwice.pl z dopiskiem 
„aplikacja na stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych” 

w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

oFerty Pracy

nabór nr KD.210.3.2017.IR-1/1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Inwestycji i Remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie 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 dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych 
etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-
niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

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

nabór nr KD.210.11.2017.PO-1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Podatków i Opłat  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie 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 dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych 
etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-
niem niepełnosprawności

Dokumenty należy składać do 21 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego 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 dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory 
oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w terminie do 21 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 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 Wydziale Prewencji”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 21 kwietnia 2017 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, roz-
mowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.
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OGłOSZENIa

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

dyspozytor transportu
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Dyspozytor/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej 

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy,
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko.

Wymagania:
• doświadczenie w planowaniu tras w firmie transportowej,
• doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu relacji 

ze zleceniodawcami,
• posiadanie własnych kontaktów transportowych,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• wykształcenie min. średnie (mile widzialne o profilu logistycznym),
• dyspozycyjność,

• odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne 

i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:
• planowanie tras dla kierowców i bieżąca kontrola,
• sprzedaż i pozyskiwanie ładunków zgodnie z potrzebami i celami działu,
• stały kontakt z kierowcami,
• współpraca z innymi działami spółki w ramach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu,
• dbałość o jakość dostaw,
• raportowanie wyników pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice, 
ul. Portowa 28, budynek K, tel. 602-290-402 lub e-mail: transport@scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
t.j. Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

oFerty Pracy

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

  specjalista 
ds. obsługi klienta

miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: BOK/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrud-

nienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci 

opieki medycznej lub programu sportowo-
-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia, 
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie (mile widziane 

techniczne kierunkowe),
• doświadczenie w branży logistycznej oraz 

w pracy z systemami zarządzania maga-
zynem,

• znajomość języka angielskiego w stopniu 
podstawowym,

• dobra znajomość obsługi komputera – pa-
kiet MS Office,

• dyspozycyjność do pracy w systemie trzy-
zmianowym,

• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywa-

nia problemów,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
• realizacja zadań wynikających z zawartych 

umów i w oparciu o uzgodnienia z klien-
tami,

• sporządzanie dokumentacji magazynowej 
oraz przewozowej,

• wprowadzanie danych do systemu oraz ich 
aktualizacja,

• harmonogramowanie i planowanie dostaw 
oraz wysyłek,

• operacyjna obsługa klienta,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• prowadzenie korespondencji w języku 

angielskim,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby 

działu,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoje-
go CV wraz z listem motywacyjnym i nr. referencyj-
nym BOK/MSI/2017  na adres e-mail: rekrutacja@
scl.com.pl lub  na adres pocztowy: Śląskie Centrum 
Logistyki SA, ul. Portowa 28,  44-100 Gliwice. Szcze-
gółowe informacje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
t.j. Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+E w ruchu międzynarodowym
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na 

rynku od 28 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o płacę zasadniczą, diety, 

ryczałty za nocleg MILOG, premie, itp.,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej lub 

programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek K, 
tel. 602-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier – operator suwnicy
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

która istnieje na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej 

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprzewodowo 

z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• mile widziane uprawnienia ręcznego przepalacza gazowego.

Zakres obowiązków:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu zgodnie 

z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy przeładunkach 

wyrobów i towarów pod względem uszkodzeń oraz dokonywanie 
zgłoszeń stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przełożonemu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyj-
nym i nr. referencyjnym MOS/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub 
na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
t.j. Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

komunikaty

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowych w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok bez wezwania.

Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING banku Śląskiego 
przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami (parter budynku po lewej stronie od wejścia głównego) oraz 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31a, pokój 
10, tel. 32/338-64-18, 338-64-19 lub pod nr. komunikatora gg: 
33868630, 33869399, 33871238, 33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa 
opłata należna jest na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. DzU z 2016 r., 
poz 2147) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użyt-

kowanie wieczyste na cele szczególne, wymienione w art. 72 
ust. 3 pkt. 1-3,

• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomośći przeznaczonych na 
cele mieszkalne (art. 72 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy),

• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na 
cele inne (art. 72 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy).

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub 
decyzji administracyjnej), którym dana nieruchomość została 
oddana w użytkowanie wieczyste.
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany 
wartości rynkowej nieruchomości, w formie aktualizacji opłaty 
rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej 
niż raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim przypadku 
użytkownik wieczysty powinien do końca roku kalendarzowego 
otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej i propozycją 

nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie obowiązywała od 
następnego roku.
użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym od-
dano nieruchomość na cele mieszkalne, a których dochód 
na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 
50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma być 
wnoszona, ogłaszanego przez prezesa GuS, może zostać na ich 
wniosek przyznana bonifikata od opłaty rocznej. bonifikata 
wynosi 50% kwoty opłaty i jest przyznawana na okres 1 roku 
(art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty należy 
składać przed upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca 
każdego roku dla opłaty bieżącej.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za 
użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego: www.gliwice.eu.
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego człon-
ka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 
rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 
20 pkt. 1 lit. „a” ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (DzU z 2016 r., 
poz. 887 i 1948), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% 
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona 
lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

PreZyDent miaSta GLiWice

PrZyPomina

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca w Gliwicach,  
ul. a. asnyka 36,

ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy  

w wymiarze: pełny etat

I. Zakres zadań, które będą wykonywane na 
stanowisku głównego księgowego:
1.   prowadzenie rachunkowości w Gimna-

zjum nr 4 im. J. Pukowca, ul. A. Asnyka 
w Gliwicach,

2. opracowywanie projektów planów docho-
dów i wydatków budżetowych,

3. opracowywanie wniosków w sprawie doko-
nywania zmian w planach wydatków według 
zaistniałych potrzeb,

4. dokonywanie rozdysponowania środkami 
pieniężnymi wyżej wymienionej jednostki,

5.   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności ope-
racji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym wyżej wymienionej jednostki,

6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletno-
ści i rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych wyżej 
wymienionej jednostki,

7. obsługa finansowo-księgowa wyżej wymie-
nionej jednostki, a w szczególności:

1) ewidencja syntetyczna i analityczna,
2) dodatkowa ewidencja syntetyki inwentarza 

i księgozbiorów jednostki,
3) ewidencja analityczna środków trwałych,
4) umarzanie środków trwałych,
5) uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką,

8. rozliczanie podatku VAT,
9. szczegółowy zakres zadań i odpowiedzial-

ności określi przydział czynności.
II. Wymagania na stanowisko głównego księ-
gowego:
1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim lub osobą 
nieposiadającą polskiego obywatel-
stwa, jeżeli posiada znajomość języka 
polskiego potwierdzoną dokumentem 
określonym w przepisach o służbie 
cywilnej i na podstawie umów mię-
dzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje jej prawo 
do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymaga-
ne do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku,

4) posiada umiejętność obsługi komputera, 
w szczególności takich programów, jak: 
pakiet MS Office, Płatnik, QWARK, PFRON,

5) zna przepisy z zakresu Karty Nauczyciela, 
prawa pracy, podatkowych i ZUS,

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
2. W zakresie wykształcenia:

1) musi mieć ukończone ekonomiczne jed-
nolite studia magisterskie, ekonomiczne 
wyższe studia zawodowe, uzupełniające 
ekonomiczne studia magisterskie lub ekono-
miczne studia podyplomowe i co najmniej 
3-letnią praktykę w księgowości,

2) mieć ukończoną średnią, policealną lub 
pomaturalną szkołę ekonomiczną i mieć 
co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości 
wykształcenie min. średnie ekonomiczne.

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów o zamówieniach 

publicznych, finansach publicznych, o pra-
cownikach samorządowych oraz o ochronie 
danych osobowych,

2) bardzo dobra umiejętność obsługi kompu-
tera, w tym programów komputerowych: 
księgowego, płacowego i Płatnika ZUS oraz 
urządzeń biurowych,

3) umiejętność pracy w zespole.

III. Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:
Komunikatywność, umiejętność współpracy 
w grupie, umiejętność organizowania pracy 
własnej.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku.
Praca w systemie jednozmianowym, godziny 
pracy do uzgodnienia.
 V. Informacja nt. wymaganych dokumentów:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifika-

cjach i umiejętnościach,
7) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym 

do pracy na danym stanowisku,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw pu-

blicznych i o niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list mo-
tywacyjny, szczegółowe CV – powinny być opa-
trzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 
926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22 marca 1999 r. 
o pracownikach samorządowych (DzU z 2001 r. 
nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
VI. Informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 18 maja 2017 r.  
do godz. 12.00 w sekretariacie Gimnazjum nr 
4 im. J. Pukowca, ul. A. Asnyka 36 w Gliwicach. 
Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie, 
nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu: 32/232-
30-33 wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi po rozmowach kwa-
lifikacyjnych, które odbędą się 19 maja 2017 r. 
(piątek) od godz. 9.00 ze wszystkimi  kandyda-
tami spełniającymi wymogi formalne. Wybrany 
kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie 
do 19 maja 2017 r.
Planowany termin zatrudnienia: od 1 czerwca 
2017 r.
VII. Inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebra-
ne po 3 miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.
VIII. Dodatkowe informacje: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł: 6,7%*
*Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysłu-
guje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełnia-
jących wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
*Kandydat, który zamierza skorzystać z powyż-
szego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia 
wraz z dokumentami kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.
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OGłOSZENIa
komunikat

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

budowę instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 nr 1 i 3 
w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej

Termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 19 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

budowę sieci cieplnej – 2 zadania na terenie Miasta Gliwice
(Gliwice – Sośnica Etap 3a; osiedle Nowe Wiśniowe)

Termin składania ofert: 5 kwietnia 2017 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 5 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

wykonanie remontu osuszacza powietrza typu RZ-102
Termin składania ofert: 10 kwietnia 2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 10 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

remont przepływomierza kotła WR-25 nr 2
Termin składania ofert: 10 kwietnia 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

remont dróg Ciepłowni w PEC- Gliwice Sp. z o.o.  
przy ul. Królewskiej Tamy 135

Termin składania ofert: 6 kwietnia 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 6 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, 
przy placu Inwalidów Wojennych 12, zostały podane  
do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające  

nieruchomości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczo-
nych w wykazach.

sprzedaży:
•	 nr 91 - 107 do 11 kwietnia 2017 r.

PreZyDent miaSta GLiWice

inFormuJe,

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawie-

rające nieruchomości przeznaczone do:

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

 zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 64/2017 do 11 kwietnia 2017 r.

PreZyDent miaSta GLiWice

inFormuJe,

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Remonty obiektów zasobu komunalnego – remont elewacji  

– budynek przy ul. T. Kościuszki 25”
Termin składania ofert: 4 kwietnia 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 4 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego

PreZyDent miaSta GLiWice

ZaWiaDamia

nieruchomości

oFerty Pracy

 Śląskie Centrum Logistyki Sa w Gliwicach 
proponuje do wynajęcia:

 
•    moduły biurowe w różnych metrażach i konfiguracjach,
•  pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone w media,
•  dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy biurach,
•  teren ŚCL SA jest ogrodzony, ochraniany przez profesjonalną firmę  

oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie biur znajdują się:
•  Katowicka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna,
•  Oddział Celny,
•  terminal kontenero-

wy PCC Intermodal,
•  magazyny ŚCL,
•  Wolny Obszar Celny.

Kontakt:   
Śląskie Centrum Logistyki SA,  
ul. Portowa 28,  
44-100 Gliwice,  
tel.: 32/301-84-57  
e-mail: marketing@scl.com.pl.

w
w

w
.sc

l.c
om

.p
l

ObWIESZCZENIE PREZyDENTa MIaSTa GLIWICE
ab.6740.7.2.2017
z 23 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. DzU z 2016 r., poz. 23 z poźn. zm.) oraz w związku z decyzją Wojewody Śląskiego znak: IFXIII.7821.18.2016 z 22 lutego 2017 r.,
zawiadamiam

o ponownie prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
p.n.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Daszyńskiego–Jasnogórskiej–Kozielskiej–Wieczorka–Jana III Sobieskiego  

w Gliwicach”.
przewidzianej do realizacji na nieruchomościach:
1. działki objęte inwestycją drogową (przed ich podziałem):
obręb Kłodnica:
314, 315;
obręb Nowe Miasto:
594, 1688, 1702, 1703, 1750, 1751;
obręb Stare Miasto:
223/2, 224, 1717, 1721, 1724, 1732, 1733, 1734, 1735, 1742;

2. działki, poza liniami rozgraniczającymi inwestycję, podlegające 
ograniczeniu w korzystaniu, w związku z obowiązkiem budowy sieci 
uzbrojenia terenu:
obręb Nowe Miasto:

1688, 1702.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gliwi-
cach przy ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale Architektury i Budownictwa 
(pokój nr 504, V piętro), a ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy 
wnieść pisemnie, powołując się na znak niniejszego obwieszczenia 
w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

W chwili obecnej akta sprawy obejmują materiał dowodowy zgro-
madzony w postępowaniu zakończonym decyzją Wojewody Ślą-
skiego w Katowicach znak: IFXIII.7821.18.2016 z 22 lutego 2017 r. 
W przypadku uzupełnienia materiału dowodowego, strony zostaną 
dodatkowo powiadomione o możliwości zapoznania się z całością 
materiału dowodowego.

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

Oferty z 23 marca 2017 r.

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.

•  ślusarz/mechanik  
wykształcenie kierunkowe, doświad-
czenie zawodowe min. 2 lata, prawo 
jazdy kat. B, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Pyskowice;

• operator prasy wulkanizacyjnej
wykształcenie zawodowe, praca w ze-
spole, zakres obowiązków: obsługa pras 
wulkanizacyjnych, szlifierek stołowych, 
wytłaczarki, praca w ruchu ciągłym, miej-
sce pracy: Gliwice;

• monter rusztowań  
wykształcenie: brak wymagań, mi-
le widziane doświadczenie na ww. 
stanowisku lub osoba chętna do 
przyuczenia, zdolność do pracy na 
wysokości, miejsce pracy: teren kraju, 
baza: Gliwice, pracodawca zapewnia 
zakwaterowanie, diety i wyżywienie 
na wyjeździe;

•  kierowca kat. C+E 
wykształcenie: zawodowe, doświadcze-
nie zawodowe, prawo jazdy kat. C+E, 
przewóz towarów na trasach krajowych, 
dopilnowanie załadunku i rozładunku, 
dwie zmiany, miejsce pracy: teren kraju, 
baza: Knurów;

• magazynier - kierowca kat. C
wykształcenie: zawodowe, doświadcze-
nie w pracy na ww. stanowisku, prawo 
jazdy kat. C, karta kierowcy oraz aktualne 
kursy i szkolenia w zakresie transportu 
drogowego, uprawnienia na wózki widło-
we - mile widziane, sprawność fizyczna 
i manualna, rzetelność, odpowiedzial-
ność, dokładność, zakres obowiązków: 
wydawanie towaru z magazynu, przygo-
towywanie i rozładunek dostaw, dbanie 
o porządek w magazynie, nadzór nad 
powierzonym mieniem, transport ma-
teriału do klienta, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice, praca także w soboty;

•  technik RTG 
wykształcenie min. średnie kierunkowe,  
3 lata doświadczenia zawodowego, obsłu-
ga tomografu i wykonywanie zdjęć RTG 
(stomatologicznych), obsługa i rejestracja 
pacjentów do RTG, komunikatywność, 
systematyczność, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice.

http://www.pup.gliwice.pl/
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Pierwsza ósemka ciągle w zasięgu!
SPORT

GTK na podium?

 dokończenie ze str. 1

Do końca sezonu zasadniczego zostały 
już tylko cztery kolejki. Dla Piasta to mecze 
z Ruchem Chorzów (na wyjeździe), Lechią 
Gdańsk (u siebie), Termaliką BRUK-BET Nie-
ciecza (na wyjeździe) i Jagiellonią Białystok 
(u siebie). Potem nastąpi podział punktów 
i podział całej ligi na dwie grupy – tzw. mi-
strzowską i spadkową. Podopieczni Dariu-
sza Wdowczyka z dorobkiem 28 punktów 
zajmują na razie 14. miejsce w tabeli. Do 
awansu, czyli premiowanego wejściem do 
grupy mistrzowskiej ósmego miejsca, bra-
kuje im w tym momencie siedmiu oczek. 
Rachunek jest prosty. Trzeba wygrywać, 
najlepiej wszystko – licząc przy okazji na 
potknięcia drużyn aspirujących, tak jak Piast, 
do gry w czołowej ósemce.

PRZy uLICy CICHEJ… 
 W najbl iższy poniedziałek,  

3 kwietnia, Piast zagra arcyważny mecz 
w Chorzowie z rozpędzonym Ruchem. Jeśli 
wygra – zdobędzie prestiż (po zwycięstwie 
w derbowym pojedynku będzie najlepszą 
drużyną z Górnego Śląska w całej lidze) 
i trzy punkty – potrzebne do przeskoczenia 
Niebieskich w tabeli. Taki scenariusz zbli-
żyłby gliwiczan do wymarzonej pierwszej 
ósemki, czyli tzw. grupy mistrzowskiej. 
Ale o punkty na Cichej będzie niezmiernie 
trudno. Ruch imponuje formą. W sześciu 
rozegranych wiosną spotkaniach przegrał 
tylko raz – jeszcze w lutym z Lechem Po-

znań. Były za to piękne i niespodziewane 
zwycięstwa – m.in. nad Legią Warszawa, 
Lechią Gdańsk czy Zagłębiem Lubin. Pod-
opieczni Waldemara Fornalika grają cieka-
wy, dynamiczny, ofensywny futbol. Mają 
w składzie młode talenty. Rewelacyjne 
wyniki osiąga Jarosław Niezgoda, który do 
Chorzowa trafił na wypożyczenie z Legii.

CuD WDOWCZyKa
 A Piast? Po fatalnym początku rundy 

wiosennej wreszcie jest lepiej. Wejście 
do klubu nowego trenera – Dariusza 
Wdowczyka, który zastąpił Radoslava 
Látala, poskutkowało dobrymi wynikami 
w ostatnich dwóch meczach, które gliwi-
czanie wygrali (we wcześniejszych sześciu 

spotkaniach nie zdobyli nawet punktu). 
Piast gra wreszcie charakterem, walczy 
o każdą piłkę do samego końca. Tak jak 
na początku roku piłkarze mieli problem 
ze zdobywaniem bramek, tak w ostatnich 
dwóch meczach strzelili ich aż siedem. 

– Teraz gramy lepiej, bo pracujemy 
zespołowo. Najlepiej sobie radzimy, gdy 
gramy razem. W środku pola świetnie 
współpracuje mi się z Sašą Živecem oraz 
Martinem Bukatą, dobrą robotę w ataku 
wykonuje Michal Papadopulos. Gdy całą 
czwórką jesteśmy blisko siebie, łatwiej nam 
się atakuje, a w konsekwencji zdobywamy 
więcej goli – podkreśla Gerard Badía. 

– Przyjście trenera Wdowczyka dodało 
nam wiary. Wierzymy w niego, w jego sys-

tem i w jego taktykę. Czujemy także, że on 
wierzy w nas i to jest chyba najważniejsze. 
To daje nam siłę, żeby walczyć na boisku. 
Wygraliśmy już dwa spotkania z rzędu, 
więc mam nadzieję, że będziemy konty-
nuować tę serię – podkreśla popularny 
„Badí” w wywiadzie na oficjalnej stronie 
gliwickiego klubu.

GERaRD NIE POTRaFI PRZESTaĆ
Hiszpański pomocnik prezentuje się 

ostatnio wyśmienicie. Kto wie, czy nie 
jest to najlepszy sezon w jego sportowej 
karierze. – Teraz czuję się bardzo do-
brze, wszystko ostatecznie mi się udaje 
– mówił po wygranym przez Piasta 3:2 
meczu z Arką Gdynia. Badía (wraz z Ma-
ciejem Jankowskim) trafił nie tylko do 
siatki gdynian, ale także do jedenastki 
26. kolejki piłkarskiej LOTTO Ekstraklasy. 
We wcześniejszym wygranym meczu 
ze Śląskiem Wrocław 4:3 strzelił 3 gole. 
Warto przypomnieć, że w obecnych 
rozgrywkach trafiał dla Piasta już osiem 
razy. Pochodzący z Katalonii zawodnik 
jest więc motorem napędowym gliwickiej 
ofensywy. Ale czy nim pozostanie, skoro 
jego kontrakt wygasa z końcem czerwca?  
– Mamy zapewnienie, że Gerard Badía chce 
grać w Piaście Gliwice. Dobrze się tutaj czu-
je i prowadzimy rozmowy na temat prze-
dłużenia umowy z tym zawodnikiem. Liczę, 
że zostanie w naszym klubie – mówi prezes 
Piasta Marek Kwiatek. Kibice również na to 
liczą. Bo jak nie „Badí”, to kto? (as)

Koszykarze GTK Gliwice pewnie wygrali z drużyną SKK Siedlce 91:74 
i wrócili na 3. miejsce w ligowej tabeli. O tym, czy gliwiczanie utrzy-
mają podium, zadecyduje ostatnia kolejka. Potrzebna jest wygrana 
w Stargardzie.

Do meczu z Siedlcami GTK przystą-
piło niemal w najsilniejszym składzie. Po 
chorobie do gry wrócił Damian Pieloch. 
Jedynym nieobecnym był Paweł Zmarlak, 
który narzeka na uraz odniesiony w meczu 
z Biofarmem BASKET Poznań. 

 Gliwiczanie byli zdecydowanie lepsi – 
wygrali różnicą aż 17 punktów. To zwycię-
stwo i jednoczesna porażka Spójni Stargard 
w minionej kolejce, spowodowała że nasi 
koszykarze wrócili na 3. miejsce w ligowej 
tabeli. By je utrzymać, muszą jednak 

w ostatniej serii gier wygrać w Stargardzie 
(2 kwietnia, godz. 18.00). Wówczas rywalem 
GTK w I rundzie PLAY OFF będzie Jamalex 
Polonia 1912 Leszno lub meritumkredyt 
Pogoń Prudnik. W przypadku porażki GTK 
zajmie 4. pozycję – gdy GKS Tychy przegra 
w Siedlcach – lub 5. lokatę, gdy tyszanie 
wygrają. W przypadku tego pierwszego wa-
riantu rywalem drużyny Pawła Turkiewicza 
w PLAY OFF będzie właśnie GKS, a w drugim 

przypadku – Spójnia.
 (as)

W 20. kolejce spotkań o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy – Piast Gliwice 
grając przed własną publicznością pokonał Clearex Chorzów 3:1. Dzię-
ki wygranej gliwiczanie zapewnili sobie grę w grupie mistrzowskiej.

Bramki dla Piasta strzelali: Przemy-
sław Dewucki, Michał Grecz i Maciej 
Mizgajski. Honorowego gola dla cho-
rzowian zdobył Wadym Iwanow.

Clearex wygrał trzy ostatnie mecze 
ligowe i spotkanie w Pucharze Polski, 
strzelając w tych pojedynkach aż 18 
goli, tracąc przy tym tylko pięć. To wy-
windowało chorzowian na szóste miej-
sce w tabeli. Jacek Podgórski – trener 
Piasta – starannie jednak przygotował 
się do tego starcia. – Oglądałem Cle-
arex zarówno na żywo, jak i na video. 
Mieliśmy dobrze ich rozpracowanych 
i dokładnie wszystko było zaplanowa-

ne. Wiedzieliśmy, jakie są ich słabe 
i mocne strony. Zrealizowaliśmy nasz 
plan i to był klucz do sukcesu – powie-
dział po meczu szkoleniowiec Niebie-
sko-Czerwonych.

Trzy zdobyte punkty zapewniły gli-
wiczanom grę w grupie mistrzowskiej. 
Plan minimum został więc zrealizowa-
ny. Do zakończenia rundy zasadniczej 
pozostały jeszcze dwie kolejki, a Piast 
traci do trzeciego miejsca tylko dwa 
punkty. Wszystko wiec jeszcze może się 
zdarzyć. Po przerwie reprezentacyjnej 
gliwiczanie zagrają w Bielsku z prowa-
dzącym w tabeli – Rekordem.  (as)

Ta wygrana  
ma znaczenie
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