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Uczta dla (d)ucha!
Między 20 a 24 kwietnia odbędą się 

XXXVI Gliwickie Spotkania Chóralne. 
Kwietniowy festiwal będzie prawdzi-
wą ucztą dla melomanów! Wstęp na 
wszystkie koncerty jest bezpłatny.

Marzenia na poważnie
Tegoroczny sezon piłkarskiej Ekstra-

klasy wkracza w decydującą fazę. Piłkarza 
Piasta Gliwice rozegrają jeszcze siedem 
spotkań. Do lidera mają tylko punkt straty. 
Czy jest szansa na pierwsze w historii klubu 
mistrzostwo Polski? 

Dzieje się w mieście
W Gliwicach inwestycja goni in-

westycję. Obecnie najważniejsze dla 
miasta przedsięwzięcia to m.in. budo-
wa Hali Gliwice i remont dworca PKP. 
Dobiega też końca rozbudowa Śląskiego 
Centrum Logistyki.

3

Radiostacja 
Pomnikiem 
Historii?

Od 4 maja 
2016 r. Wydział 

Gospodarki Nierucho-
mościami będzie zlokali-

zowany przy ul. Jasnej 31A 
(budynek po Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych). Będą też 
obowiązywały nowe numery 
telefonów!
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https://gliwice.eu
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druga strona w obiektywie

Szef śląskiej policji – generał Jarosław Szymczyk, który przez wiele lat swojej 
służby był związany z Gliwicami, został powołany na stanowisko Komendanta 
Głównego Policji. Jarosław Szymczyk ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie 
oraz Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoją karierę 
rozpoczął w 1990 r. w II komisariacie policji w Gliwicach. W 2006 r. objął dowo-
dzenie w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. W swojej karierze zawodowej 
był również komendantem policji podkarpackiej i świętokrzyskiej oraz komen-
dantem wojewódzkim policji w Katowicach.

Zaczynał w Gliwicach. Jest szefem policji!

W zakończonym finale wojewódzkim XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku” w kategorii wiekowej U-8 triumfowali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 17 w Gliwicach. – Pierwszy raz awansowaliśmy do finałów wojewódzkich 
i od razu taki sukces. Specjalnych przygotowań nie było, gdyż gramy na co dzień 
na hali i na piasku, ale zebrałem tych najlepszych i okazało się, że trawa także nie 
jest im obca – komentował trener Marcin Wawrzynek. Sukces jest podwójny, bo 
w kategorii U-8 wśród chłopców najlepszym bramkarzem został także uczeń SP nr 
17 w Gliwicach – Igor Tkocz. Wielkie gratulacje! 

Piłkarska kadra czeka… 

20 kwietnia (środa) na Plac Krakowski przyjedzie mammobus, w którym gliwi-
czanki będą miały okazję się przebadać. Bezpłatna mammografia przysługuje 
paniom w wieku: 50–69 lat (nie jest wymagane skierowanie lekarskie) oraz 
paniom w wieku 40–49 lat i 70–75 lat (wymagane jest skierowanie od lekarza 
dowolnej specjalizacji). Mammobus będzie czekał na Placu Krakowskim w godz. 
9.00–16.00. Warto wcześniej umówić się na badanie, dzwoniąc pod numer 
telefonu: (58) 666-24-44. Mammografia trwa jedynie kilka minut. Polega na 
wykonaniu czterech zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. 

Kończy się remont Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. 
Odnowiono m.in. elewację budynku (od strony ul. Akademickiej). Zakres prac 
obejmował m.in. docieplenie budynku oraz wymianę okien, drzwi i instalacji 
wodnej oraz centralnego ogrzewania. W obiekcie zamontowano także kolek-
tory słoneczne, a na frontowej ścianie pojawiło się podświetlane logo Straży 
Pożarnej wraz z numerem alarmowym. Aktualnie w budynku prowadzone są 
jeszcze drobne prace wykończeniowe. Inwestycja realizowana jest m.in. przy 
finansowym wsparciu Miasta Gliwice.

Zbadaj się. To nic nie kosztuje!

Odnowiona Straż Pożarna. Robi wrażenie!
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Stowarzyszenie „Pamięć – Zikaron” po raz kolejny zaprasza do zwiedzania 
gliwickich cmentarzy żydowskich. Będą one czynne od kwietnia do paździer-
nika w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w godzinach od 13.00 do 15.00. 
Najbliższe spotkanie odbędzie się 17 kwietnia, a kolejne: 15 maja, 19 czerwca, 
17 lipca, 21 sierpnia, 18 września i 16 października. Przypominamy, że zgodnie 
z zasadami religii żydowskiej, mężczyźni chcący wejść na żydowski cmentarz, 
powinni mieć nakrycie głowy.

W najbliższą sobotę, 16 kwietnia, odbędzie się kolejna zbiórka elektrośmieci. Tym razem 
to mieszkańcy Ostropy będę mogli skorzystać z terenowego punktu odbioru zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Specjalnie oznakowany samochód będzie czekał 
na mieszkańców w godz. 10.00–13.00, przy ul. Daszyńskiego, na placu przy kościele. War-
to pamiętać, że poza terenowymi punktami, elektrośmieci można oddawać w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które znajduje się przy ul. Rybnickiej i jest 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–17.00, oraz w soboty: 7.00-13.00. 

Piękno żydowskich cmentarzy. Zobacz!Elektrośmieci NIE WRZUCAJ do śmieci!
fo

t. 
S.

 Z
ar

em
ba

fo
t. 

U
M

 G
liw

ic
e

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.gliwice.eu
mailto:sosnowski_a%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:lenczowska_j%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:ogloszenia%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:redaktor%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:kazek_m%40um.gliwice.pl?subject=


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 15/2016 (791), 14 kwietnia 2016 3

Rozpoczęła się termomodernizacja i remont wnętrza budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Z tego powodu kilka wydziałów urzędu zosta-
nie przeniesionych do obiektu przy ul. Jasnej 31A. Większość usług będzie jednak dostępna – jak do tej pory – przy ul. Zwycięstwa 21. Uwaga! 
Obecnie niedostępne jest wejście do Urzędu Miejskiego od strony skweru Doncaster. O kolejnych zmianach będziemy na bieżąco informować.

 – Modernizacja budynków 
i reorganizacja w Urzędzie Miej-
skim potrwa około półtora roku. 
W tym czasie prosimy klientów 
o wyrozumiałość i śledzenie 
informacji o zmianach i ograni-
czeniach na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – Gliwi-
ce”. Zapewniam, że po remon-
cie komfort załatwiania spraw 
w Urzędzie Miejskim znacznie się 
poprawi. Nie bez znaczenia jest 
również to, że zyska na estetyce 
główna ulica miasta – mówi Ka-
tarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Istotne jest także obniżenie 
kosztów utrzymania budynku. 
Trzeba więc ocieplić ściany 
i część dachu, wymienić stolarkę 
okienną i instalację centralnego 
ogrzewania, co pozwoli znaczą-
co zmniejszyć zużycie energii 
elektrycznej i ciepła. Naturalną 
konsekwencją remontu elewacji 
będzie odpowiednie wyekspo-
nowanie kolorystyczne i świetl-
ne obiektu. Od strony skweru 
Doncaster jest już uruchamiany 
plac budowy. Prace zakończą się 
w drugiej połowie 2017 r. Zostały 
złożone wnioski o dofinansowa-
nie przedsięwzięcia z pieniędzy 
unijnych oraz z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.

Od 4 maja uruchomiona zo-
stanie filia urzędu – w budynku 
należącym do miasta – przy ulicy 
Jasnej 31A. Pierwszym wydziałem, 
przeniesionym do nowej lokalizacji, 
będzie Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami. Wcześniej w tym 
miejscu mieściła się szkoła. Obiekt 
jest remontowany. Zostanie także 
wyposażony w windę i ocieplony.

 – Dynamiczny rozwój mia-
sta to tylko jedna z przyczyn, dla 
których z roku na rok rośnie liczba 
spraw do załatwienia. Inne to 
przekazywanie kolejnych zadań 
przez administrację centralną 
administracji lokalnej, a także 
wprowadzane przez rząd zmiany 
w procedurach, co wydłuża czas 
załatwiania spraw i zwiększa na-
kład pracy. Ostatnim tego przy-
kładem są zadania Urzędu Stanu 
Cywilnego. Utrzymanie wysokiego 
standardu obsługi klientów, w tym 
terminowości załatwiania spraw, 
wymusza więc tworzenie kolejnych 
stanowisk pracy – tłumaczy Kata-
rzyna Śpiewok.

Trzeba te problemy jak naj-
efektywniej rozwiązywać. Pod 
uwagę brane były różne lokaliza-
cje filii urzędu, a nawet budowa 
nowego obiektu lub rozbudowa 
dotychczasowego. Jednak, z uwa-
gi na szacowane koszty moderni-
zacji i ewentualnego wykupu nie-

ruchomości na ten cel, wybrano 
lokalizację w dawnym Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych przy 
ul. Jasnej 31A.

 – Do nowej placówki zostaną 
przeniesione wydziały, które nie 
zajmują się zagadnieniami admi-
nistracji publicznej o charakterze 
masowym. Dla przykładu, spo-
śród klientów odwiedzających 
urząd na co dzień, do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami 
przychodzi ich zaledwie 5%. 
Większość spraw kierowanych 
jest do tego wydziału na piśmie 
– wyjaśnia Katarzyna Śpiewok.

Punkt informacyjny użytkowa-
nia wieczystego w UM już zakoń-

czył działalność. W Biurze Obsługi 
Interesantów, na parterze urzędu, 
pozostało jednak stanowisko in-
formacji merytorycznej Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, 
gdzie można przychodzić ze spra-
wami związanymi m.in. z użytko-
waniem wieczystym. Ten punkt 
będzie funkcjonował przez cały 
rok. Tutaj klienci uzyskają pomoc 
w zagadnieniach obejmujących 
gospodarkę nieruchomościami. 
Pisma i dokumenty kierowane 
do Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami będą przyjmowane 
zarówno w nowej lokalizacji, jak 
i w biurze podawczym siedziby 
głównej Urzędu.

Ponadto, każdego roku, na 
trzy miesiące, od stycznia do 
marca, w głównym budynku 
urzędu będzie uruchamiany 
punkt informacyjny dla użyt-
kowników wieczystych, by wąt-
pliwości związane z opłatą za 
użytkowanie wieczyste mogły 
zostać wyjaśnione przy okazji 
załatwiania pokrewnych spraw 
– na przykład opłacenia podatku 
od nieruchomości. W budynku 
przy ul. Jasnej 31A nie będzie 
kas. Zgodnie z obowiązującą 
umową wszystkie placówki ING 
Banku Śląskiego przyjmują wpłaty 
kierowane do UM bez dodatko-
wych opłat i prowizji, a najbliższa 
placówka tego banku mieści się 
w sąsiedztwie, przy ul. Zubrzyc-
kiego 18 – w odległości ok. 400 m  
od nowej filii UM.

 – Pod koniec lipca na ul. Ja-
sną 31A zostanie przeniesiony 
także Wydział Edukacji, a do 
końca roku Samodzielny Referat 
Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej oraz Wydział 
Planowania Przestrzennego. 
Warto również podkreślić, że 
przeniesienie wymienionych 
wydziałów nie jest sytuacją do-
raźną – tylko na czas remontu. 
One tam pozostaną, ze wzglę-
dów, o których wspomniałam 
– dodaje dyrektor UM. (mf)

AkTUAlNOścI

Jakie będzie nowe centrum Gliwic?

Zmiany w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski prowadzi intensywne przygotowania 
do budowy nowego centrum Przesiadkowego. Inwe-
stycja, integrująca komunikację w mieście, ma być go-
towa do 2020 r. 

Centrum Przesiadkowe 
będzie skupiać wszystkie 
środki transportu miejskiego 
w jednym miejscu i usprawni 
przemieszczanie się podróż-
nych. Będzie to zintegrowany 
system stacji autobusów miej-
skich i międzynarodowych 
z parkingami dla samochodów 
i rowerów oraz zapleczem ko-
mercyjnym (lokalami gastrono-
micznymi i punktami z prasą).

Budowa będzie przebiegać na 
wykupionych przez miasto, daw-
nych terenach kolei państwowych, 
dlatego przebudowa terenu wokół 
dworca PKP nie powinna spowo-
dować utrudnień w ruchu.

Koszt przedsięwzięcia osza-
cowano na 125 mln zł i jest 
przeznaczony do finansowania 
w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych, czyli ze 
środków unijnych.

Powstały trzy wersje koncep-
cji architektonicznych nowego 

Centrum Przesiadkowego. Każda 
z nich zakłada nie tylko popra-
wę estetyki przebudowanego 
obszaru, ale przede wszystkim 
funkcjonalność. Przygotowała 
je wyłoniona w przetargu firma 
An Archi Group s.c.

Po wnikliwej analizie zosta-
nie wybrana jedna wersja, która 
posłuży jako baza do stworzenia 
konkretnego projektu technicz-
nego. Obecnie trwają szczegó-
łowe analizy przygotowanych 
propozycji, prowadzone m.in. 
z uwzględnieniem funkcjonal-
ności i kosztów eksploatacji.

Jeszcze do końca kwietnia 
każdy może się wypowiedzieć 
na temat projektu listownie 
(Biuro Rozwoju Miasta, Urząd 
Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21) lub drogą elektro-
niczną (brm@um.gliwice.pl). 
Decyzja o wyborze najbardziej 
optymalnego wariantu zapadnie 
w maju.  (mf)
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Koncepcja architektoniczna modernizacji Urzędu Miejskiego gliwickiej 
firmy BUD SERWIS RDK
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Uniezależnienie gliwickiego Instytutu Onkologii od Warszawy i utworze-
nie samodzielnego śląskiego Instytutu Onkologii zdaje się być coraz bliżej. 
Decyzje w tej sprawie mają zapaść w ciągu kilku najbliższych tygodni. 

Intensywne działania zmierzające do 
uniezależnienia się gliwickiej onkologii 
od centrali w Warszawie trwają od około 
roku, chociaż pierwsze przesłanki suge-
rujące konieczność usamodzielnienia się 
placówki pojawiły się znacznie wcześniej. 
Od 2012 r. gliwicki oddział, który prze-
prowadza pionierskie operacje na skalę 
światową i jest w bardzo dobrej kondy-
cji ekonomicznej, musiał spłacać długi 
centrali i oddziału w Krakowie. W ciągu 
ostatnich pięciu lat z Gliwic wypłynęło na 
ten cel 82,6 mln zł. Warszawa upomniała 
się jednak o kolejne 65 mln zł, które wy-
pracowała gliwicka placówka i zamierzała 
zainwestować w rozwój i modernizację 
instytutu. Dlatego dyrekcja instytutu 
odmówiła zapłaty i podjęła stanowcze 
kroki zmierzające do uniezależnienia się 
placówki. Interweniował również prezy-
dent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, który 
w sierpniu 2015 r. wysłał do ówczesnego 
Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembali, 
pismo z prośbą o intensyfikację działań 
zmierzających do uniezależnienia się 
gliwickiego instytutu od warszawskiej 
placówki i utworzenie Śląskiego Instytu-

tu Onkologii w Gliwicach z zachowaniem 
statusu instytutu badawczego. Prezydent 
dodał, że uniezależnienie się gliwickiego 
instytutu umożliwi samodzielne podej-
mowanie decyzji dotyczących dalszego 
rozwoju i pozwoli na pełne wykorzystanie 
potencjału, którym dysponuje jednostka. 

– Gliwicki oddział Centrum to pla-
cówka świetnie zarządzana, odnosząca 
sukcesy naukowe, a przede wszystkim 
ratująca życie. Niestety z jej osiągnięć 
i gospodarności chce korzystać kto inny. 
To nie tylko głęboko niesprawiedliwe, ale 
i demotywujące dla całego zespołu. Stąd 
moje poparcie dla idei samodzielności gli-
wickiego oddziału – mówił wielokrotnie 
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Sprawą zainteresowały się media – pod 
petycją „Tak dla śląskiej onkologii” podpi-
sało się ponad 15 tys. osób. Organizowano 
też liczne spotkania z samorządowcami, 
radnymi Sejmiku Województwa Śląskie-
go, parlamentarzystami województwa 
śląskiego i środowiskiem naukowym, ma-
jące naświetlić sytuację Instytutu Onkologii 
w Gliwicach. Kolejny krok w sprawie odcię-
cia się gliwickiej onkologii od macierzystej 

jednostki podjął marszałek Wojciech Sału-
ga, który spotkał się z Sekretarzem Stanu 
Jarosławem Pinkasem. 

– Minister zaznaczył, że konieczne jest 
przeprowadzenie dodatkowych analiz, 
ale decyzja w tej sprawie powinna zapaść 
jeszcze przed wakacjami – podsumował 
spotkanie marszałek Wojciech Saługa.

Instytut Onkologii w Gliwicach jest 
wielospecjalistycznym, nowoczesnym 
ośrodkiem onkologicznym i instytutem 
badawczym. Swoją działalnością obej-

muje nie tylko ponad 4,5 milionową 
populację województwa śląskiego, ale 
też wielu chorych z całego kraju – co 
trzeci pacjent jest spoza województwa 
śląskiego. Jest cenioną na całym świecie 
placówką, w której dokonuje się pionier-
skich operacji, stosuje najnowocześniejszą 
diagnostykę i skojarzoną terapię chorób 
nowotworowych. Jest jednak oddziałem 
Centrum Onkologii im. Marii Skłodow-
skiej-Curie, którego główna siedziba 
znajduje się w Warszawie. (mf)

Zarząd Dróg Miejskich planuje kolejne inwestycje. Ogłoszono prze-
targ na wykonanie projektu przebudowy ulicy Jagiellońskiej – na 
odcinku od ul. Dworcowej do ul. konarskiego oraz ul. Zabrskiej – 
na odcinku od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu nad PkP, wraz z prze-
budową skrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. czesława.

W ramach przebudowy skrzyżowania 
przy ul. Błogosławionego Czesława przy-
gotowany, a następnie wybrany zostanie 
jeden z trzech wariantów organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu. Przebudowany zostanie 
1,3 km odcinek ul. Jagiellońskiej, od ul. 
Dworcowej do Częstochowskiej. Reali-
zacja zadania zakłada m.in. przebudowę 

jezdni, chodników i zjazdów, wykonanie 
dróg rowerowych, przebudowę oświetle-
nia, wykonanie kanału technologicznego. 
W planach jest także usunięcie torowiska 
tramwajowego. Ta część sfinansowana 
zostanie przez spółkę Tramwaje Śląskie. 
Dokumentacja projektowa ma być gotowa 
w pierwszym kwartale 2017 r.  (mf)

lokalne, czasowe utrudnienia w ruchu mogą powodować prace 
przy odnawianiu oznakowania poziomego, które rozpoczynają się 
w naszym mieście – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

W pierwszej kolejności drogowcy 
zajmować będą ulice w ciągu dróg krajo-
wych, a następnie wojewódzkich. Po nich 
przyjdzie czas na poszczególne dzielnice 
Gliwic. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
planuje odnowić oznakowanie poziome 
o łącznej powierzchni ponad 72 tys. m2. 
Odnowione zostaną m.in.: przejścia dla 
pieszych, powierzchnie wyłączone z ru-
chu, linie segregacyjne, krawędziowe, 
strzałki kierunkowe.  (as)

Samodzielność przed wakacjami? 

Samodzielny Śląski Instytut Onkologii? Decyzja ma zapaść za kilka tygodni

„Zebry” do odświeżenia

Jagiellońska  
i Zabrska do remontu

Ruszyły prace związane z modernizacją oświetlenia ul. Zwycię-
stwa. Do końca czerwca reprezentacyjna ulica Gliwic zyska zupeł-
nie nową, klimatyczną iluminację.

Zgodnie z projektem stare, pod-
wieszane lampy zastąpią nowoczesne, 
ekonomiczne w eksploatacji latarnie, 
podobne do tych, które oświetlają Ry-
nek. Dzięki nowoczesnej, ale stylowej 
iluminacji, ulica Zwycięstwa zyska zupeł-
nie nowy charakter i stworzy niezwykły 
trakt prowadzący od Rynku aż do dwor-
ca PKP. Od Rynku do ul. Bednarskiej 
zainstalowane zostaną lampy sodowe 
dające cieplejszą barwę, natomiast od-
cinek od Bednarskiej do ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego oświetlać będą 
chłodniejsze lampy ledowe. Na całym, 
niemal 1,5 km odcinku, pojawią się 
stalowe słupy, na których zostaną za-
montowane naświetlacze skierowane 
na elewację budynków tworząc świetlny 
welon i podkreślając wiekowe piękno 
i walory architektoniczne kamienic. Pra-

ce już się rozpoczęły – na odcinku od  
ul. Wyszyńskiego 24 do ul. Fredry ukła-
dane są linie kablowe oraz fundamenty 
słupów oświetleniowych. Kolejnym eta-
pem będzie odcinek od ul. Zwycięstwa 7 
do ul. Fredry. Modernizacja oświetlenia 
ul. Zwycięstwa realizowana jest w ra-
mach projektu „Eko-światło w Gliwicach 
– Modernizacja i budowa oświetlenia 
ulicznego”. To część innowacyjnej miej-
skiej koncepcji „Masterplan Oświetlenia 
Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice”, 
polegającej na wykorzystaniu światła 
w przestrzeni miejskiej. Prace związa-
ne z wymianą oświetlenia potrwają do 
końca czerwca. Inwestycję o wartości 
niemal 1,3 mln zł zrealizuje konsorcjum 
firm Zakład Projektowo Wykonawczy 
Instalacji Elektrycznych Marek Brodala 
oraz firma OBI COMPLEX.  (mf)

Nowe lampy  
na Zwycięstwa
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Remont dworca kolejowego wkracza w końcową fazę. Trwają prace na peronie czwartym i w tunelach. Prawie gotowy jest też budynek, 
w którym znajdą się pomieszczenia biurowe. W Gliwicach powstaje dworzec klasy Premium! 

– Na odcinku od hali PKS do hali 
głównej dworca prowadzone są obecnie 
prace wykończeniowe. W części biuro-
wej na finiszu są prace konstrukcyjne, 
a w niektórych pomieszczeniach trwają 
już prace wykończeniowe i instalacyjne 
– mówi Aleksandra Dąbek z wydziału 
prasowego PKP S.A. Dworzec miał być 
oddany do użytku pod koniec 2015 roku, 
ale przeciągnęły się prace konstrukcyjne 
w piwnicach ze względu na podmokły 
teren. Póki co podróżni mogą korzystać 
z trzech peronów. Remont budynku 
dworca i peronów prowadzony jest przez 
firmę Aldesa Polska na zlecenie PKP S. A. 
Modernizowane perony są nowoczesne, 
przystosowane do potrzeb podróżnych 
XXI wieku. Innowacją jest nie tylko 
elektroniczna informacja pasażerska, 
ale również spektakularna konstrukcja 
zadaszenia. 

Urząd Miejski w Gliwicach przy oka-
zji kompleksowej przebudowy dworca 
zlecił także remont należącego do mia-

sta fragmentu tunelu umożliwiającego 
przejście pod dworcem do ul. Tarno-
górskiej. – Tunel jest obecnie czyszczo-

ny, naprawiane są tynki i oświetlenie, 
poprawiana jest izolacja przeciwwil-
gociowa. Nad rampą wymieniane są 
panele poliwęglanowe w zadaszeniu. 
Ściany i posadzki będą pokryte powło-
ką antygraffiti – mówi Ewa Staszków 
z Wydziału Przedsięwzięć Gospodar-
czych i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Tunel ma być 
gotowy do 15 maja, ale zostanie od-
dany do użytku razem z odnowionym 
gmachem dworca.

Gliwicki dworzec po zakończeniu 
prac, które są planowane na koniec 
czerwca, będzie obiektem klasy Pre-
mium, czyli najwyższej kategorii stwo-
rzonej przez PKP. W całej Polsce jest 
tylko 16 tego typu obiektów. Dworzec 
w Gliwicach będzie obsługiwał ruch 
międzynarodowy, międzywojewódzki 
i regionalny.   (mm)

INWeSTycJe

kiedy koniec prac na dworcu? 

Hala widowiskowo-sportowa Gliwice wygląda coraz bardziej im-
ponująco. Na pełny efekt trzeba jeszcze poczekać, ale na budowie 
przy ul. Akademickiej wiele się dzieje – montowane są m.in. rucho-
me schody i windy.

W Hali Gliwice trwa obecnie montaż 
żaluzji akustycznych na elewacji, wyko-
nywane są wejścia główne od strony  
ul. Akademickiej i Kujawskiej, na par-
terze i klatkach schodowych prowa-
dzone są roboty tynkarskie. W węzłach 
sanitarnych, w których zakończono 
instalacje, rozpoczęto układanie płytek. 
Ekipy budowlane pracują na wszystkich 
poziomach. Trwają prace murarskie przy 
montażu elementów instalacyjnych oraz 
realizowana jest zabudowa zabezpie-
czeń przeciwpożarowych. Wykonywa-
ne są instalacje: wodne, centralnego 
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 
sanitarne, tryskaczowe, hydrantowe, 
chłodnicze, elektryczne oraz instalacje 
słaboprądowe. Wygląd hali powoli się 
krystalizuje, zakończono montaż pode-
stów technologicznych, trwa montaż 18 
wind i trzech kompletów ruchomych 
schodów. 

– Prace prowadzone są nie tylko 
wewnątrz budynku, ale też na terenie 
wokół. Równolegle do prac w hali, pro-
wadzone są roboty drogowe – kończymy 
podbudowę w rejonie parkingów i placu 
głównego, układana jest kostka beto-
nowa na wykonanych już elementach 
– mówi Tomasz Kaźmierczak, kierownik 
budowy z ramienia firmy Mirbud S.A. 
generalnego wykonawcy hali.

Budowana przy ul. Akademickiej 
Hala Gliwice będzie jednym z najwięk-
szych tego typu obiektów w Polsce. 
Ma ponad 62 tys. m2. Kubatura wynosi 
ponad 600 tys. m3. Inwestycja o warto-
ści 320 mln zł ma być gotowa w 2017 
r. Będą mogły odbywać się w niej kon-
certy, targi, kongresy i zawody sportowe 
rangi krajowej, europejskiej i światowej. 
Szczegółowe informacje o inwestycji 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.hala.gliwice.eu. (mf)

Napis GLIWICE na konstrukcji dachu został już zamontowany. Niebawem zostanie pod-
świetlony 
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kolejny poziom 

ścl inwestuje...
W gliwickim porcie dobiega końca budowa piątej hali magazynowej 
śląskiego centrum logistyki SA, w którym miasto ma większościowy 
udział. Będzie to największa tego typu inwestycja przy ul. Portowej 
28. Magazyn wysokiego składowania, o powierzchni 10 tys. m2, jest 
odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie branży logistycznej. 

Branża logistyczna rozwija się w Gli-
wicach bardzo dobrze. Na terenie miasta 
działa kilka znaczących firm zajmujących 
się międzynarodowym transportem 
i składujących towary w najnowocześniej-
szych magazynach. Również w naszym 
mieście organizowane są specjalistyczne 
konferencje poświęcone logistyce, m.in. 
„Logistyka Inwestycje Przyszłość”. Na 
rozwój branży logistycznej i magazynowej 
wpływa m.in. położenie miasta w pobli-
żu autostrad A1 i A4, które zapewniają 
szybkie połączenie m.in. z Warszawą, 
Berlinem, Budapesztem czy Wiedniem, 
a także dostęp do wykwalifikowanych 
kadr. Obecnie w Gliwicach w siedmiu 
parkach przemysłowych znajduje się po-
nad 300 tys. m2 powierzchni magazyno-
wych. A będzie jeszcze więcej, ponieważ 
Śląskie Centrum Logistyki kończy właśnie 
budowę swojego piątego, największego 
magazynu, o powierzchni 10 tys. m2. To 
magazyn klasy A, który składa się z hali, 
pomieszczeń biurowych, infrastruktury 
socjalnej oraz technicznej i drogowej, 

wraz z torem kolejowym i urządzeniami 
przeładunkowymi. Nowy magazyn będzie 
przeznaczony dla dostawców krajowych 
i międzynarodowych branży papierni-
czej, przemysłu chemicznego i nawozów 
sztucznych oraz mebli i sprzętu AGD. 

– Inwestycja jest już niemal gotowa, 
trwają prace wykończeniowe, ustawia-
my regały wysokiego składowania. 
Będzie to specjalistyczny magazyn 
bimodalny, czyli ukierunkowany na 
transport kolejowy i samochodowy. Jest 
spore zapotrzebowanie na tego typu po-
wierzchnie. Na terenie SCL działa m.in. 
wolny obszar celny, idealna opcja dla 
firm, które importują towary z Dalekie-
go Wschodu i cło płacą dopiero w mo-
mencie, gdy towar opuszcza magazyn 
– powiedział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – Gliwice” Robert Goc, 
kierownik działu marketingu SCL.

Inwestycja będzie kosztowała 25 mln 
zł. Prace zakończą się w drugiej połowie 
maja. Oficjalne otwarcie zaplanowano 
na 23 czerwca.  (mf)
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MIASTO I MIeSZkAńcy

kolory 
miasta

1 kwietnia została uruchomiona bezgotówkowa płatność w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach. Opłaty i podatki można teraz wnieść 
przy użyciu karty śkUP.

Karta ŚKUP to nie tylko usługi ko-
munikacyjne – w kasach UM można 
teraz zapłacić podatek albo wnieść 
opłatę bezgotówkowo. Wystarczy 
doładować kartę przez Internet albo 
w automacie ŚKUP na przystanku i ko-
rzystać z niej jak z karty płatniczej, nie 
tylko w UM, ale także w filiach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej i kasach 
Muzeum w Gliwicach.

Od 1 maja nie będzie można już kupić 
papierowych biletów okresowych – wszyst-
kie poza imiennym biletem miesięcznym 
zostaną wycofane ze sprzedaży. Zamiast 
tego będziemy korzystać z biletów elektro-
nicznych na Śląskiej Karcie Usług Publicz-
nych. – Bilety 24-godzinne, 48-godzinne, 
5-, 7- i 14-dniowe, a także kwartalne, 
wakacyjne i miesięczne na okaziciela, od 
1 maja nie będą dostępne w sprzedaży. 
Można będzie je nabyć wyłącznie w elek-
tronicznym systemie doładowań ŚKUP. 
Przez jakiś czas prowadzona będzie jeszcze 
sprzedaż papierowych imiennych biletów 
miesięcznych, ale wkrótce i one zostaną 
przeniesione na ŚKUP, być może stanie się 
to we wrześniu – wyjaśnia Jarosław Mejer 

z Wydziału Prasowego KZK GOP. W ob-
rocie pozostaną tylko papierowe bilety 
jednorazowe. Kartę ŚKUP można wyrobić 
w jednym z Punktów Obsługi Klienta. 

Szczegółowe informacje na temat 
wszystkich funkcji karty są dostępne 
na stronie internetowej https://portal.
kartaskup.pl/.  (mm)

kartą śkUP zapłacisz  
w urzędzie!
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Od 18 do 29 kwietnia będzie można złożyć PIT w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21). Zostanie tam 
uruchomiony specjalny punkt I Urzędu Skarbowego.

W BOI będą przyjmowane rozli-
czenia podatkowe za 2015 rok zarów-
no do I, jak i II Urzędu Skarbowego 
w Gliwicach. Zeznania można będzie 
składać w godzinach pracy urzędu (po-
niedziałek‒środa 08.00‒16.00, czwar-
tek 08.00‒17.00, piątek 08.00‒15.00). 
Taki punkt podatkowy pojawia się 

w magistracie co roku i cieszy się du-
żym zainteresowaniem – PIT można 
złożyć przy okazji załatwiania innych 
spraw w urzędzie. Na miejscu będzie 
można pobrać potrzebny formularz 
i dowiedzieć się, jak poprawnie wy-
pełnić druk.

 (mm)

Z PIT-em do UM
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W Gliwicach jest prawie 13 000 mieszkań komunalnych, to znaczy takich, których właścicielem 
jest miasto. W ostatnich pięciu latach na remonty tak zwanej miejskiej substancji mieszkaniowej 
wydano z budżetu Gliwic 71 mln zł. 

Miasto jest także członkiem wspólnot 
mieszkaniowych, w których mają swoje 
lokum najemcy nie będący właścicielami 
lokali, w których mieszkają. Takich wspól-
not z udziałem miasta jest w Gliwicach 
1636. Z tego tytułu gmina uczestniczy 
w obciążeniach, które ponoszą człon-
kowie wspólnot mieszkaniowych na 
utrzymanie swoich nieruchomości (fun-
dusz remontowy wspólnoty, sprzątanie, 
media, koszty administracyjne). 

Suma wydatków z tym związanych 
w ostatnich pięciu latach obciążyła miejską 
kasę na kwotę niemalże 400 mln zł. Nato-
miast opłaty wnoszone przez mieszkańców 
z tytuł najmu mieszkań wpływające do 
budżetu miasta kształtują się na poziomie 

nieco ponad 300 mln zł. Tak w skrócie moż-
na podsumować komunalną gospodarkę 
mieszkaniową od strony finansowej. 

Obowiązująca w Gliwicach stawka 
bazowa czynszu w mieszkaniach ko-
munalnych została ustalona w 2007 r.  
na kwotę 4,50 zł za m2. Od stawki tej odej-
muje się procentowo odpowiednie sumy 
z powodu obniżonego standardu lokalu (su-
terena, brak łazienki, brak WC). Wysokość 
obniżki może sięgać ok. 25%. Natomiast 
maksymalne procentowe podwyższenie 
stawki bazowej czynszu może wynosić 

65%. Czynnikiem powodującym podwyżkę 
jest wyposażenie mieszkania w centralne 
ogrzewanie, centralną ciepłą wodę, windę 
czy jego usytuowanie w budynku jednoro-
dzinnym. Ostatnia regulacja procentowych 
zniżek i zwyżek ze względu na standard 
mieszkania miała miejsce w roku 2011.

Przykładowo, jeśli gliwiczanin jest 
najemcą mieszkania komunalnego 
o powierzchni 60 m2 o maksymalnie 
podwyższonym standardzie – czyli do 
czynszu podstawowego wynoszącego 
270 zł dodajemy maksymalnie 65% – przy 

obowiązującej stawce bazowej 4,50 zł/m2  
płaci czynszu 445,50 zł miesięcznie. 
Jeśli natomiast mieszkanie odpo-
wiada najniższym normom (minus 
około 25%), to będzie to kwota około  
202,50 zł za miesiąc. 

Jak widać, wpływy z tytułu najmu 
mieszkań komunalnych w dużym stopniu 
nie pokrywają ponoszonych przez miasto 
wydatków, a różnica ta sięga około 100 
mln za analizowane lata 2011–2015. 
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych, 
w szczególności remonty, są bardzo kosz-
towne, a ceny raczej nie spadają. Dlatego 
też zostały wyliczone nowe stawki bazowe.

Od 1 sierpnia 2016 r. obowiązu-
jąca stawka bazowa czynszu za 
metr kwadratowy najmowanego 
od miasta mieszkania będzie 
wynosiła 5 zł, a lokalu socjalnego 
1,10 zł (do tej pory było to 1 zł). 

Posługując się przytoczonym przy-
kładem, po podwyżce, od 1 sierpnia 
za lokum o najwyższym standar-
dzie przyjdzie nam zapłacić 495 zł 
miesięcznie, a za mieszkanie przy 
maksymalnej obniżce ze względu na 
brak branych pod uwagę elementów 
podnoszących standard, około 225 zł.  
Natomiast najemca mieszkania so-
cjalnego, np. o powierzchni 40 m2 

będzie musiał miesięcznie uiszczać 
czynsz w wysokości 44 zł (do tej pory 
było to 40 zł).  (jam)

Mieszkania komunalne

Kamienica przy ul. Kozielskiej 70 pochodzi z początku XX w. Także ten budynek został 
wyremontowany ze środków budżetu miasta Gliwice
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W gliwickiej podstrefie specjalnej strefy ekonomicznej dobiega 
końca kolejna inwestycja – firma Meiko Trans Polska przygotowu-
je się do zawieszenia wiechy w nowym magazynie logistycznym. 
Inwestycja zostanie oddana do użytku już w maju. Tym samym 
zwiększy się zatrudnienie w firmie.

Meiko Trans Polska to firma z japońskim 
kapitałem. Zajmuje się logistyką magazyno-
wą i spedycją międzynarodową dla branży 
automotive. Grupa Meiko Trans na całym 
świecie ma 26 oddziałów, jeden z nich, od 
2007 r. działa w gliwickiej podstrefie. 

– Do inwestycji w Gliwicach zachęciły 
nas oferowane warunki i obecność klien-
tów branży automotive. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z lokalizacji – mówi Jerzy 
Szczot, manager firmy Meiko Trans Polska. 

Meiko Trans Polska postawiła w Gli-
wicach magazyn o powierzchni 10 tys. 
m2. Teraz finalizuje budowę kolejnego. 
Nowa inwestycja, o wartości ponad 23 
mln zł, będzie miała powierzchnię 12 
tys. m2. Powstaną też parkingi, drogi we-
wnętrzne i biuro. Obecnie w gliwickim 
oddziale Meiko Trans Polska pracuje 30 
osób. Dzięki rozbudowie zatrudnienie 
znajdzie kolejnych minimum 11 pracow-
ników.  (mf)

Nowy magazyn, 
nowe miejsca pracy

Technologie 
przyszłości

Gliwicka firma Future Processing nawiązała współpracę z Microsoftem. To 
duże osiągnięcie działającego na terenie Nowych Gliwic przedsiębiorstwa. 

Współpraca Future Processing i Mi-
crosoftu ma polegać na wsparciu władz 
miejskich w optymalizacji zarządzania mia-
stem w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa 
i zarządzania tkanką miejską. To wszystko 
stanowić będzie wspólny katalog rozwiązań 
pod nazwą Smart City Microsoft.

 – Technologia zmienia świat w którym 
żyjemy i pozwala nam rozwiązywać pro-
blemy, z którymi borykamy się na co dzień. 
Stworzyliśmy inteligentny monitoring, 
który sam reaguje na zagrożenia, czyli sa-
modzielnie wykryje awarię sieci wodocią-
gowej. Rozwiązania te pozwalają nie tylko 
na efektywniejsze wykorzystanie istnieją-
cej infrastruktury, ale także na szybszą 
reakcję na zdarzenia. Dzięki technologii, 
nam, mieszkańcom, żyje się bezpieczniej, 

wygodniej i taniej – komentuje Jarosław 
Czaja, CEO Future Processing.

Firma Future Processing zrealizowała 
też projekt BRIDGE, który zrewolucjonizuje 
światowy rynek usług non-profit. Projek-
tem zostało objętych 3 mln organizacji 
pozarządowych. Miał on na celu uspraw-
nienie przepływu informacji w trzecim 
sektorze i umożliwienie jednoznacznej 
identyfikacji organizacji dobroczynnych na 
całym świecie. Zespół projektowy Future 
Processing ujednolicił bazy danych na te-
mat milionów NGO. Projekt został wykona-
ny na zlecenie Foundation Center, Global 
Giving, GuideStar oraz TechSoup Global 
i został sfinansowany przez fundacje Bill & 
Melinda Gates, William and Flora Hewlett 
oraz Google. (mf)

Meiko Trans Polska inwestuje. Nowy magazyn umozliwi utworzenie nowych  
miejsc pracy

Projektowanie specjalistyczne z zakresu wzornictwa przemysłowe-
go i pojazdów. Tym, w dużym skrócie, zajmuje się gliwicka firma 
SOkkA, która wraz z konior Studio, odmieni wnętrza Biblioteki Na-
rodowej w Warszawie. Ich wspólny projekt wygrał konkurs „Nowa 
Biblioteka Rzeczypospolitej”. To ostatni sukces działającej od kilku 
lat w naszym mieście firmy. Ale SOkkA ma na koncie znacznie więcej 
osiągnięć. 

SOKKA to gliwicka firma, zajmująca 
się projektowaniem specjalistycznym, 
której trzon tworzą Katarzyna i Wojciech 
Sokołowscy. Obydwoje ukończyli klasy 
o profilu matematyczno-fizycznym w I Li-
ceum Ogólnokształcącym w Gliwicach, 
a od najmłodszych lat rysowali. – Od 
zawsze wiedziałam, że chcę prowadzić 
własną działalność związaną z projekto-

waniem. Firmę otworzyłam w 2007 roku 
i początkowo prowadziłam ją w domu 
– opowiada Katarzyna Sokołowska. 
Wojciech Sokołowski (druga połowa 
zdolnego duetu) swoją zawodową 
przygodę z projektowaniem rozpoczy-
nał za granicą, ale 6 lat temu wrócił do 
rodzinnego miasta, by razem z siostrą 
oraz zespołem specjalistów tworzyć 

pod wspólnym szyldem – SOKKA. – Za-
czynaliśmy jako firma rodzinna. Później 
połączyliśmy siły z osobami, z którymi 
wcześniej współpracowaliśmy i nadaje-
my na tych samych falach. Chcemy być 
firmą międzynarodową, więc stawiamy 
na najlepszych – podkreśla Wojciech 
Sokołowski.

 Siedziba firmy SOKKA znajduje się 
w samym sercu Gliwic – w jednej z ka-
mienic na Rynku. – Bardzo dobrze nam 
się tu pracuje, ale ciągle się rozwijamy, 
więc rozglądamy się za nowym biurem. 
Oczywiście w Gliwicach – zdradzają So-
kołowscy. – W przyszłości marzy nam 
się stworzenie dużego centrum projek-
towego, dzięki któremu na Śląsku będzie 
kwitła myśl technologiczno-projektowa 
i będą powstawały nowe produkty. Chcie-
libyśmy, żeby duże koncerny inwestowały 
swój kapitał w naszym regionie, a zdolni 

ludzie, którzy tutaj mieszkają i studiują, 
otrzymywali atrakcyjne oferty pracy przy 
międzynarodowych projektach – dodają 
projektanci.

 Działania firmy SOKKA docenia bran-
ża. Firma z Gliwic zdobyła ostatnio dwie 
prestiżowe nagrody IF Design Award czyli 
tzw. oscary designu. Jury tego prestiżo-
wego konkursu doceniło ich Laser X-Liner 
4V1H i miarę Milestones, zaprojektowa-
ne w ramach współpracy z firmą Pro 
z Bielska-Białej. 

 Filmową prezentację firmy SOKKA 
można zobaczyć na stronie internetowej: 
www.gliwice.eu w zakładce: O Gliwi-
cach/Gliwice Polska Dolina Krzemowa. 
Sympatykom tego typu tematyki poleca-
my też najbliższy odcinek programu Son-
da2 w TVP 2. 18 kwietnia o godz. 21.50 
będzie można zobaczyć mały wycinek 
działalności gliwickiej firmy.  (mag)

SOkkA. Z Gliwic!

Firma Sokka otrzymała prestiżowe nagrody IF Design Award czyli tzw. oscary designu  
za projekt laseru X-Liner 4V1H i miary Milestones

Wóz bojowy  PL 01 Concept to efekt współpracy z  gliwickim Ośrodkiem  
Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych
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Gliwicka fabryka Opla oraz Górnośląskie centrum edukacyjne w Gli-
wicach podpisały porozumienie w sprawie uruchomienia klasy pa-
tronackiej, w której kształcić się będą przyszli fachowcy w zakresie 
mechatroniki. 

Uroczystość, na której pojawili się m.in. 
przedstawiciele gliwickiego samorządu – 
prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz 
oraz zastępca prezydenta Gliwic, Krystian 
Tomala, odbyła się w siedzibie Górnoślą-
skiego Centrum Edukacyjnego im. Marii 
Skłodowskiej-Curie przy ul. Okrzei 20.

Porozumienie podpisane przez dy-
rektor szkoły Bogumiłę Kluszczyńską 
oraz dyrektora gliwickiego zakładu Opla  
Andrzeja Korpaka, to pierwszy ważny 
krok w drodze do realizacji projektu, 
na temat którego pierwsze rozmowy 
rozpoczęły się w lutym tego roku. – Już 
w ubiegłym roku zastanawialiśmy się nad 
utworzeniem takiej klasy, sprawdzaliśmy 

jak to wygląda w Niemczech, później po-
został tylko wybór odpowiedniej szkoły, 
dlatego wszystko mogło przebiec tak 
sprawnie. Jestem przekonany, że to do-
piero początek współpracy – mówi Jacek 
Żarnowiecki, dyrektor personalny GMM 
Opel Polska w Gliwicach. 

W klasie patronackiej, której urucho-
mienie zaplanowano w roku szkolnym 
2016/2017, będzie kształcić się 20 uczniów, 
kolejnych 40 zostanie przyjętych w dwóch 
następnych latach. Część programu eduka-
cyjnego będzie realizowana bezpośrednio 
w fabryce, ale niewykluczone, że także pra-
cownicy Opla będą gościć w Górnośląskim 
Centrum Edukacyjnym, w roli wykładowców.

Przy okazji podpisania umowy szko-
ła zaprezentowała też swoje bogate 
zaplecze edukacyjne. Uwagę przykuły 

szczególnie pracownie techniczne, któ-
rymi dysponuje Górnośląskie Centrum 
Edukacyjne w Gliwicach.   (ij)

AkTUAlNOścI

kolory 
miasta

Mechatronik pilnie poszukiwany

Porozumienie podpisała dyrektor GCE Bogumiła Kluszczyńska i dyrektor fabryki Opla 
Andrzej Korpak

WAŻNY KOMUNIKAT
DLA KLIENTÓW

WyDZIAŁU 
GOSPODARkI NIeRUcHOMOścIAMI
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH
Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje,  

że w związku z rozpoczęciem termomodernizacji budynku Urzędu 
Miejskiego, od dnia 4.05.2016 r. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami będzie zlokalizowany 
przy ulicy Jasnej 31 A 

(budynek po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych).
Od 4 maja będą obowiązywały również nowe numery telefonów  

do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:
SekReTARIAT: 

tel.: 32 338-64-05, 32 338-64-06, 
fax.: 32 338-64-07

BIURO PODAWcZe (JASNA 31 A): 
tel.: 32 338-64-01

Więcej informacji na stronie www.gliwice.eu
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MIASTO I MIeSZkAńcy

Przed nami VII edycja Dnia Nauki i Przemysłu. Z tej okazji, Park Nauko-
wo-Technologiczny Technopark Gliwice oraz Miasto Gliwice zaprasza-
ją wszystkie innowacyjne przedsiębiorstwa oraz instytucje z regionu, 
do uczestnictwa w Pikniku Naukowym.

Tegoroczna edycja Dnia Nauki i Prze-
mysłu, odbędzie się już 20 maja. Daje 
ona rzadką możliwość by zaprezentować 
innowacyjną stronę swojej działalności 
szerszemu gronu. Ponieważ wydarzenie 
to kierowane jest zarówno do przed-
stawicieli świata nauki, jak i biznesu, 
stwarza doskonałą okazję do nawiązania 
nowych, ciekawych kontaktów bizneso-
wych oraz przyjrzenia się inspirującym 
technologicznie firmom i jednostkom 
naukowym. Jak co roku, i tym razem 
w programie przewidziane są pokazy, 
prezentacje oraz konkursy z nagrodami. 

– Aby dołączyć do grona wystawców, na-
leży wejść na stronę dedykowaną temu 
wydarzeniu, wypełnić formularz zgłosze-
niowy i przesłać go na wskazany adres 
mailowy. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 
kwietnia. Po tym czasie poinformujemy 
o zakwalifikowaniu się do grona wystaw-
ców – mówi Katarzyna Kowol z „Techno-
parku Gliwice”. Udział w imprezie, zarów-
no dla zwiedzających, jak i wystawców, 
jest całkowicie bezpłatny. Zwiedzający 
nie muszą też dokonywać wcześniejszej 
rejestracji. Więcej informacji na stronie: 
www.dnip.pl. (ij)

Dzień Nauki i Przemysłu – 
dołącz do grona wystawców

WAŻNY KOMUNIKAT
DLA KLIENTÓW

WyDZIAŁU 
GOSPODARkI NIeRUcHOMOścIAMI
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH

Gliwicka Radiostacja ma szansę stać się Pomnikiem Historii. kolejnym krokiem w tym kierunku było spo-
tkanie gliwickich samorzadowców, przedstawicieli kultury i delegatów Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa, które odbyło się 30 marca na terenie Radiostacji. Starania o wpisanie Radiostacji na listę Pomników 
Historii zapoczątkował prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.

Maszt Radiostacji przy ul. Tarnogórskiej 
jest jednym z najważniejszych zabytków 
Gliwic i niekwestionowaną wizytówką 
miasta. Ma około 110 m wysokości, zosta-
ła zbudowana do celów nadawczych i jest 
jedną z najwyższych, w całości zbudowa-
nych z drewna konstrukcji na świecie. Od 
2005 r. Radiostacja jest oddziałem gliwic-
kiego muzeum, w którym odbywają się 
wydarzenia edukacyjno-kulturalne. W od-
dziale znajduje się oryginalne wyposażenie 
techniczne, m.in. nadajnik firmy Lorenz. 

– W skład kompleksu, wybudowanego 
w latach 1934–36, wchodzi wieża antenowa 
oraz ustawione w podkowę trzy budynki, 
w tym jeden z zachowanym wyposażeniem 
radiotechnicznym. Najcenniejszym elemen-
tem jest drewniana wieża antenowa, jedna 

z najbardziej charakterystycznych budowli 
na Górnym Śląsku i w Polsce. To tutaj, 31 
sierpnia 1939 r., miała miejsce prowokacja 
niemiecka, która została wykorzystana jako 
pretekst do wkroczenia wojsk hitlerowskich 
na tereny polskie. Zabytek, który ma zostać 
wpisany na listę Pomników Historii musi cha-
rakteryzować się szczególnymi walorami. 
Zespół Radiostacji ma je wszystkie – pod-
kreśla Ewa Pokorska, Miejski Konserwator 
Zabytków w Gliwicach. 

To wyjątkowy obiekt, dlatego prezy-
dent Gliwic podjął kroki, by znalazł się na 
liście Pomników Historii. W 2012 r., na 
zlecenie miasta, zespół Śląskiego Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
opracował dokumentację zgłoszenia za-
bytku. Dokumentacja, zaopiniowana przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
w 2013 r. została złożona w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 30 
marca 2016 r. na terenie Radiostacji Gli-
wice odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Wydziału Kultury i Promocji Miasta, Mu-
zeum w Gliwicach, Śląskiej Sieci Metropoli-
talnej i Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
mające na celu weryfikację wniosku złożo-
nego przez prezydenta Gliwic. Przedstawi-
cielom NID przedstawiono fakty dotyczące 
konstrukcji, zasad działania wieży nadaw-
czej oraz działań podejmowanych w celu 
ochrony tego unikatowego zabytku. Stano-
wisko NID zostanie przekazane Ministrowi 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który 
przedłoży wniosek Radzie Ochrony Zabyt-
ków. Po wyrażeniu pozytywnej opinii Rady, 
zostanie sporządzony projekt rozporządze-
nia Prezydenta RP wraz z uzasadnieniem. 
Jeżeli uzyska ono akceptację Prezydenta 
RP, Radiostacja zostanie uznana za Pomnik 
Historii. 

– Ten zaszczytny tytuł przyznawany 
jest zabytkom o szczególnej wartości 
historycznej, naukowej i artystycznej, 
utrwalonym w powszechnej świadomości 
i mającym duże znaczenie dla dziedzic-
twa kulturowego Polski – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu 
– Gliwice” Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Muzeum w Gliwicach.

Mariusz Czuba, zastępca dyrektora 
NID podkreśla, że obiekty, które ubiegają 
się o uznanie za Pomnik Historii, powinny 
nie tylko być przykładem nowatorskich 
i unikatowych rozwiązań budowlanych 
i inżynierskich, ale przede wszystkim 
mieć związek z ważnymi dla Polski wyda-
rzeniami dziejowymi. Gliwicka Radiosta-
cja spełnia obydwa wymagane kryteria. 

– Radiostacja Gliwice zajmuje ważne 
miejsce w historii. Przez lata staraliśmy się 
jednak, aby nie sprowadzić Radiostacji do 
roli atrakcji czy ciekawostki. Ważne było 
dla nas kultywowanie pamięci tragicznych 
wydarzeń, które rozegrały się tutaj w 1939 
roku. Dzisiaj wiele osób i środowisk chętnie 
relatywizuje historię. Gliwicka Radiostacja jest 
światkiem zbrodni, która posłużyła jako jeden 
z pretekstów do rozpętania najokrutniejszej 
z wojen. Ważne, abyśmy zachowali pamięć 
o tamtych wydarzeniach i przekazywali ją 
następnym pokoleniom. Jest interesująca 
także z czysto technicznego punktu widzenia. 
Drewniany obiekt tej skali to unikat. Myślę, 
że nasza wieża w pełni zasługuje na status 
Pomnika Historii i cieszę się, że może znaleźć 
się w gronie najważniejszych miejsc pamięci 
historycznej w Polsce – powiedział „Miejskie-
mu Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” 
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. 

Jeśli Radiostacja zostanie wpisana na 
listę Pomników Historii, będzie można pod-
jąć kolejne kroki, by poszerzyła również listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. (mf)

Radiostacja Pomnikiem Historii?

Kilka lat temu, na zlecenie władz Gliwic, kosztem 7 mln zł, przeprowadzono kompleksowy 
remont Radiostacji i sąsiadującego terenu, według projektu Ewy Przybył. Wokół zabytku, który 
przy okazji modernizacji zyskał nowoczesną iluminację, powstała trakcyjna przestrzeń publiczna 
z wielkim placem, ścieżkami spacerowymi, fontannami, ławkami i zielenią. Inwestycja została 
uznana za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2010 w kategorii urbanistyka.

Pod Radiostacją często odbywają się  
ciekawe wydarzenia. Na zdjęciu Industriada 
2014 r.
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MIASTO I MIeSZkAńcy

kolory miasta
Spacerując po Gliwicach, znów rzuciły mi się w oczy szpecące „tagi” na świeżo wyremon-
towanej elewacji zabytkowego budynku. Wyrządzone w ten sposób szkody są często nie-
odwracalne. Pomalowana sprayem stara cegła klinkierowa zostaje trwale uszkodzona. 
Ponurą konsekwencją takiego bezmyślnego wandalizmu są pokaźne straty finansowe 
właścicieli obiektów, którzy – ponosząc ogromne koszty – remontują ich fasady tylko po 
to, by w chwilę później ktoś je z premedytacją ozdobił swoim wątpliwej urody podpisem. 

„Ozdabianie” ścian poprzez 
malowanie na nich napisów 
czy symboli graficznych nie jest 
współczesnym wynalazkiem. 
Ludzie zawsze mieli skłonności 
do wyrażania swoich emocji 
w taki sposób. Malowidła na 
skałach z Lascaux można śmiało 
uznać za prehistoryczne mura-
le. Miały one pełnić magiczną 
rolę podczas polowania. Napisy 
w starożytnych egipskich świąty-
niach i piramidach też świadczą 
o ówcześnie żyjących. Dostar-
czają cennych informacji. Dzięki 
nim wiemy, co się mieszkańcom 
podobało, o co się modlili, jakim 
cechami się wyróżniali, co ich 
drażniło. Nawet cesarz Oktawian 
August nie oparł się chęci wydra-
pania swego imienia w świątyni 
w Karnaku. Na osiemnastowiecz-
nych murach paryskiej twierdzy 
Vincennes można zobaczyć 
wyryte przez żołnierzy i więź-
niów napisy, nazwiska, a nawet 
wyznania miłosne. 

Do takich historycznych 
„graffiti” podchodzimy z większą 
wyrozumiałością, a nawet z du-
żym zainteresowaniem. Przykła-
dem jest zainteresowanie, jakim 
internauci obdarzyli odkrycie 
zaprezentowane w internecie na 
profilu Gruba Tektura na portalu  
Facebook. Napisy wyryte przez 
żołnierzy na elewacji obecnego 
szpitala, a dawniej, w latach 30. XX 
wieku budynku Prezydium Policji 
(Polizei Präsidium), a jeszcze wcze-
śniej zabudowań koszarowych 
piechoty, Infanterie-Kaserne. 

Napisy te na pewno mają 
wartość historyczną. Świadczą 
o skomplikowanej przeszłości 
naszego miasta. Nazwiska fran-
cuskie, rosyjskie (pisane cyrylicą), 
polskie. Na mój własny użytek 
nazwałam to historycznym „graf-
fiti”. Coś, co wynikało z chęci 
zwrócenia na siebie uwagi, 
w zaakcentowaniu swojego ist-
nienia, dzisiaj pozwala nam na 
poznanie i odczytanie na nowo 

historii miejsca. Część nazwisk 
wyrytych kozikiem, bagnetem, 
jakimś ostrym przedmiotem 
pochodzi z początku XX wieku, 
następny wysyp to nazwiska pisa-
ne bukwami – to czas wkroczenia 
do Gliwic Armii Radzieckiej i ich 
powojennego pobytu. Na ogro-
dzeniu od strony ulicy Zygmunta 
Starego znalazła się nawet swa-
styka namalowana czarną farbą, 
asfaltem (?). Nie jest to zjawisko 
zaskakujące, np. możemy w in-
ternecie znaleźć podobne pod-
pisy widniejące na budynkach 
koszarowych w innych miastach. 

Na prośbę zainteresowanych 
odkrywaniem napisów, wyko-
nałam dokumentację fotogra-
ficzną opisywanego znaleziska 
i w przypadku remontu elewacji 
obecnego szpitala oraz sąsiednie-
go, ceglanego ogrodzenia będę 
zwracała uwagę, aby zachowano 
te niecodzienne ślady przeszłości. 

Ewa Pokorska
Miejski Konserwator Zabytków

Podpisy w jezyku rosyjskim

Podpis francuskiego żołnierza

Napis odkryty na ścianie klatki schodowej przez mieszkańców kamie-
nicy przy ul. Zawiszy Czarnego
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Daty i napisy na ogrodzeniu dawnych koszar przy ul. Daszyńskiego

7 kwietnia w gliwickim Ratuszu 
odbyły się kolejne uroczystości 
Złotych i Diamentowych Godów. 
Małżonków świętujących Złote 
Gody odznaczono medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadanymi przez prezydenta RP, 
a parom świętującym Diamen-
towe Gody wręczono okoliczno-
ściowe dyplomy. W gronie świę-
tujących Złotego Gody znaleźli 
się (w kolejności alfabetycznej): 
Urszula i Jan Dankiewicz, Henryka 
i eugeniusz Gronostajscy, Maria 
i Jan Jastrzębscy, Halina i Wa-
cław kucharscy, Alicja i Arkadiusz 
Mączka, Zofia i czesław Ochman, 
czesława i Stanisław Ryba, Barba-
ra i czesław Sejud, ewa i Jan Sob-
czak, krystyna i Zbigniew Stryjek, 
Maria i Józef Włudarczyk, Helena 
i Tadeusz Wojtas. Pamiątkowe 
dyplomy czekały również na nie-
obecnych podczas uroczystości: 
Teresę lorenowicz oraz Aleksan-
drę i kazimierza Piecho.

W gronie małżeństw świętują-
cych Diamentowe Gody znaleźli 
się (w kolejności alfabetycznej): 
elfryda i Rajmund Bronikowscy, 
Irena i Tadeusz Główka, Danuta 
i Adam Halama, Alicja i Adam Ry-
biccy, Aniela i Tadeusz Werschner, 
Teresa i Artur Żeromscy. 
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kultura

20 kwietnia rozpoczną się XXXVI Gliwickie Spotkania chóralne. kwietniowy festiwal bę-
dzie prawdziwą ucztą dla melomanów! Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

Organizatorami XXXVI Gliwickich 
Spotkań Chóralnych są Miasto Gliwi-
ce i Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury. 
Festiwal rozpocznie się w środę, 20 
kwietnia, warsztatami „HURTem 
do CHÓRu”. Początek o godz. 19.00 
w Stacji Artystycznej RYNEK (Rynek 
4‒5). Otwarta próba Akademickiego 
Chóru Politechniki Śląskiej, w której 
będzie mógł wziąć udział każdy ama-
tor wspólnego śpiewania, zakończy 
się koncertem. W piątek, 22 kwiet-
nia, Akademicki Chór Politechniki 
Śląskiej pod dyrekcją Tomasza Gied-
wiłły wykona koncert „Od Palestriny 
do Świdra… w drodze do Warny”. 
Koncert rozpocznie się o godz. 19.15 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego (ul. Daszyńskiego 2). W so-
botę, 23 kwietnia, o godz. 19.15 
w kościele pw. św. Bartłomieja (ul. 
Bernardyńska 19) melomani wysłu-
chają koncertu „Musica Sacra: Kame-
raliści i Psalmodia”. Chór Kameralny 
Akademii Muzycznej w Katowicach 
pod dyrekcją Krzysztofa Dudzika 
wystąpi obok Chóru „Psalmodia” 

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie pod dyrekcją Włodzi-
mierza Siedlika. Warto na własne 
uszy przekonać się, co wyniknie 
z tego spotkania. Na zakończenie 
festiwalu, w niedzielę 24 kwietnia, 
Chór Kameralny „Ad Libitum”, pod 
dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek, 
wystąpi w Centrum Kultury Studenc-
kiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85). 
W programie koncertu „Muzycznych 
wspomnień czar…” znajdą się aranża-
cje przebojów przedwojennego kina. 

„Umówiłem się z nią na dziewiątą”, 
„Miłość ci wszystko wybaczy”, „Już 
nie zapomnisz mnie” – wszyscy zna-
ją te piosenki. W Mrowisku będzie 
można usłyszeć je w znakomitym, 
chóralnym wykonaniu. Dodatkowo 
muzycy wystąpią w strojach z epoki. 
Początek koncertu o godz. 18.00.

Wstęp na wszystkie wydarze-
nia w ramach XXXVI Gliwickich 
Spotkań Chóralnych jest bezpłat-
ny. Festiwal jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

Uczta dla (d)ucha!

Jak i gdzie mieszkali 
średniowieczni rycerze?

„Na skrzydłach 
pieśni”...

cO?
GDZIe? 
kIeDy?

14 kWIeTNIA (cZWARTek)
 ■ godz. 16.00: „Dostępne Finanse” – spotkanie ze spe-

cjalistą NBP, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
 ■ godz. 17.30: Spotkania Podróżnicze – Marcin Gorzelny 

„Gwatemala: kraj dymiących wulkanów i rajskich plaż”, 
Blanka Czekalska „Kolory dalekiej Malezji”, Centrum Or-
ganizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: wernisaż wystawy „Śląsk. Miejsca i lu-
dzie” Adriana Larisza, Stacja Artystyczna RYNEK  
(Rynek 4‒5)

 ■ godz. 18.30: O!PLA OFF & GO! – pokaz filmów zreali-
zowanych przez amatorów, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: Tenpasten Quartet – koncert jazzowy, 
Śląski Jazz Club (pl. Inwalidów Wojennych 1)

15 kWIeTNIA (PIąTek)
 ■ godz. 16.00: „Co warto wiedzieć o umowach o pracę 

i zatrudnieniu?” – spotkanie w ramach „Warsztatów 
dla kowali”, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Anna Karenina” – spektakl muzyczny, 
Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55/57)

 ■ godz. 19.00: 12. urodziny stowarzyszenia GTW i 3. 
urodziny Stacji Artystycznej RYNEK, Stacja Artystyczna 
RYNEK (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 21.00: Erith – koncert muzyki alternatywnej, Ślą-
ski Jazz Club (pl. Inwalidów Wojennych 1)

16 kWIeTNIA (SOBOTA)
 ■ od godz. 12.00: FashionMania – targi modowe, poka-

zy polskich projektantów, Centrum Kultury Studenc-
kiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 14.00: spotkanie autorskie z Hanną Diktą, Biblio-
forum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Anna Karenina” – spektakl muzyczny, 
Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55/57)

 ■ godz. 18.00: Troye Zillia – charytatywny koncert muzy-
ki folk, teatr Stara Kotłownia (Młodzieżowy Dom Kul-
tury, ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 18.55: „Robert Devereux” – transmisja spekta-
klu w ramach cyklu MET Opera, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: Jumanji, Mechaniczna Ćma – koncert 
charytatywny, Czerwona Cegła (ul. Dworcowa 50)

17 kWIeTNIA (NIeDZIelA)
 ■ godz. 11.00: Dziecięcy Salonik Filmowy z Robertem 

Makłowiczem, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 14.00‒19.00: „Wiosenne metamorfozy” – spotka-

nie ze stylistką, konsultacje modowe, Biblioforum (CH 
Forum, ul. Lipowa 1), zapisy: http://biblioteka.gliwice.pl/

 ■ godz. 18.00: „Cymes” – koncert muzyki żydowskiej 
w wykonaniu Agnieszki Bielanik-Witomskiej i zespołu 
Negev, Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko (ul. 
Pszczyńska 85)

19 kWIeTNIA (WTORek)
 ■ godz. 17.00: „Nad rzeką, której nie ma”, „Białe mał-

żeństwo” – projekcje w ramach Akademii Polskiego 
Filmu, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.30: „Głosowe wygibasy” – warsztaty,  
Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4‒5), zapisy: sar@
gtwgliwice.pl

 ■ godz. 20.00: Wtorek Bluesowy – jam session w stylisty-
ce bluesa, Śląski Jazz Club (pl. Inwalidów Wojennych 1)

20 kWIeTNIA (śRODA)
 ■ godz. 12.30: „Mustang” – projekcja filmowa w ramach 

Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00 i 20.30: Kabaret Hrabi – występy kabare-

towe, Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55/57)
 ■ godz. 20.00:    Magic4Night – widowisko iluzjonistyczne,  

CKS Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali archeolodzy 
z Muzeum w Gliwicach. O ich odkryciach będzie można 
posłuchać w sobotę, 16 kwietnia, w Willi caro. 

Śladami obecności rycerzy na 
terenie Górnego Śląska są kopce 
ziemne tzw. grodziska stożkowate, 
na których prawdopodobnie nie-
gdyś wznosiły się wieże zamieszki-
wane przez rycerstwo. Większość 
stożków kryjących relikty wież 
zweryfikowano dotychczas wy-
łącznie badaniami sondażowymi 
czy też powierzchniowymi. Dopie-
ro w ostatnich latach, z inicjatywy 
pracowników Działu Archeologii 
Muzeum w Gliwicach, wykopalisko-
wo przebadano kopce w Rudnie, 
Kozłowie i Łabędach. W ubiegłym 
roku, dzięki funduszom Muzeum 
w Gliwicach, przeprowadzono tak-
że badania na kopcach położonych 
w Pniowe i Starych Tarnowicach. 
Prace prowadzone przez archeolo-
gów z Muzeum w Gliwicach przybli-

żyły wygląd części z tych obiektów, 
a odkryte tam zabytki pozwoliły na 
próbę odtworzenia życia codzien-
nego ich mieszkańców. W pracach 
przy kopcach zastosowano najnow-
sze techniki badawcze używane we 
współczesnej archeologii, m.in. ba-
danie magnetometrem, który po-
zwala zobaczyć ukryte pod ziemią 
jamy i konstrukcje architektoniczne. 
O przebiegu prac i dokonanych 
odkryciach opowie archeolog Ra-
dosław Zdaniewicz. Spotkanie pt. 
„Średniowieczne wieże rycerskie 
w okolicach Gliwic. Badania ar-
cheologiczne i nieinwazyjne” roz-
pocznie się w sobotę, 16 kwietnia, 
o godz. 16.00 w Willi Caro. 

Wstęp wolny, ilość miejsc 
ograniczona. Szczegóły na stronie 
www.muzeum.gliwice.pl   (mag)

Najbliższy podwieczorek mu-
zyczny w Willi caro wpasuje się 
w atmosferę kwietnia – tema-
tem, jak na wiosną przystało, 
będą pieśni romantyczne.

Koncert odbędzie się 17 kwiet-
nia (niedziela). Początek o godz. 
16.00. W programie pieśni Louisa 
Spohra, Gottfrieda Hermanna  
i Franciszka Schuberta. Kompozyto-
rzy w krótkich formach muzycznych 
zawarli całe bogactwo epoki roman-
tyzmu: uczuciowość, subiektywizm, 
zainteresowanie folklorem.

Przed publicznością wystąpi so-
listka Opery Krakowskiej, Ewa Biegas 
(sopran). Na scenie towarzyszyć jej 
będą Roman Widaszek (klarnet) i 
Grzegorz Biegas (fortepian). Kon-
cert poprowadzi Piotr Oczkowski. 
Organizatorami cyklu są Miasto 
Gliwice, Klub Inicjatyw Kulturalnych 
i Muzeum w Gliwicach.

Bilety są dostępne w Centrum 
Informacji Kulturalnej i Turystycznej 
(ul. Dolnych Wałów 3) oraz przed 
koncertem w Willi Caro. (mm)
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RekReAcJA

Powoli kończy się modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Dzion-
karzy w Sośnicy. cztery urządzenia zostaną zastąpione sześcioma 
nowymi. W sumie do dyspozycji ćwiczących będzie aż 12 stanowisk.

Zmodernizowana siłownia umoż-
liwi ogólnorozwojowy trening wielu 
partii ciała. Do dyspozycji ćwiczących 
będzie tzw. biegacz, narciarz, steper 
i wahadło oraz drabinki i przyrząd do 
trenowania nóg. Inwestycję realizuje 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach. Prace powinny zakoń-

czyć się w przyszłym tygodniu. To nie 
koniec dobrych informacji dla sympa-
tyków aktywności fizycznej na wolnym 
powietrzu. W najbliższych miesiącach 
powstaną w Gliwicach kolejne siłow-
nie plenerowe m.in. przy ulicach: Sa-
dowej (Stare Gliwice), Hanki Sawickiej 
(Trynek) i św. Anny.  (as)

Na osiedlu Obrońców Poko-
ju powstała samoobsługowa 
stacja naprawy rowerów. Te-
raz mieszkańcy mogą podre-
perować lub zrobić przegląd 
swojego jednośladu na świe-
żym powietrzu, a nie w ciasnej 
piwnicy. 

Stacja znajduje się przy ul. Paderew-
skiego 36 na osiedlu Obrońców Pokoju 
i jest przystosowana do funkcjonowania 
w warunkach zewnętrznych – jej obu-
dowa została wykonana z ocynkowanej, 
kwasoodpornej blachy. 

– Narzędzia stacji zostały zamon-
towane na długich, stalowych linkach, 
dzięki czemu bez problemu można do-
sięgnąć do roweru. Stacja wyposażona 
jest też w QR CODE, który umożliwia 
skorzystanie z publikacji internetowych 
zawierających instrukcje napraw uste-
rek rowerowych – wyjaśnia Krzysztof 
Kleczka, radny Rady Miasta Gliwice, 
prezes zarządu Spółdzielni Obrońców 
Pokoju i inicjator powstania stacji.

Stacja napraw rowerów pod chmur-
ką wyposażona jest we wkrętak krzy-
żowy, wkrętak płaski, wkrętak TORX 
T25, klucz nastawny, klucz płaski 8×10 
mm, klucz płaski 13×15 mm, zestaw 
imbusów.  (mf)

Start na gliwickim Rynku, meta – na terenie Giełdy Samochodo-
wej, a po drodze walka o punkty. Już 23 kwietnia w Gliwicach od-
będzie się IV edycja Rowerowej Gry Miejskiej!

Promocja aktywności fizycznej, bez-
piecznego poruszania się rowerem oraz 
ciekawych punktów na mapie naszego 
miasta – to główne założenia imprezy. 
W „planszę” gry zamienią się… Gliwice. 
W różnych punktach miasta wyznaczone 
zostaną tzw. bazy. Zadaniem uczestników 
będzie dotarcie do jak największej liczby 
baz i zdobycie pieczątek na karcie gry. Wy-
grywa ten, kto uzbiera jak najwięcej punk-
tów i dotrze do mety przed wyznaczoną 
godziną. W tym roku metą będzie teren 
Giełdy Samochodowej, gdzie uczestnicy 
gry powinni pojawić się do godz. 13:00. 
Zabawa rozpocznie się o godz. 9:00. 

– W związku z tym, że w tym roku 
gra będzie miała finał na terenie giełdy 

samochodowej, nadarza się świetna 
okazja, by przy okazji zorganizować kier-
masz rowerowy – zapowiada Marzena 
Sosnowska, rzecznik Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych, który jest partnerem 
wydarzenia. W sobotę, 23 kwietnia, MZUK 
udostępni zainteresowanym przedsię-
biorcom potrzebną infrastrukturę. – Za-
praszamy do współpracy sklepy, komisy, 
serwisy rowerowe. Czekamy szczególnie na 
sprzedawców, którzy w swojej ofercie mają 
rowery i rowerki dla dzieci, kaski, ubrania, 
akcesoria – dodaje Sosnowska. Szczegó-
łowe informacje zainteresowani uzyskają 
bezpośrednio w biurze giełdy, mailowo: 
gielda@mzuk.pl oraz pod numerem tel. 
32 335 61 58; 32 331 21 24.  (as)

Już ponad 50 drużyn zadeklarowało swój udział w tegorocznej edy-
cji Rajdu Miejskiego 360° w Gliwicach. Jest jeszcze prawie 100 wol-
nych miejsc. Warto się pospieszyć – ekipy, które zarejestrują się do 
17 kwietnia, zapłacą niższe wpisowe!

Siódma edycja tej popularnej nie 
tylko wśród gliwiczan imprezy odbędzie 
się w weekend – 14 i 15 maja. Trwają 
zapisy. Wystartować można w 4 kate-
goriach drużynowych. Rajd podzielony 
będzie na dwa etapy: pieszy i rowero-
wy (szczegóły na stronie interneto-
wej: www.gliwice_2016.team360.pl).  
Uczestnicy pokonają łącznie dystans 
ok. 100 kilometrów. Będą też musieli 
rozwiązać różnego rodzaju zadania 
zlokalizowane na trasie rajdu. No-

wością w tym roku jest jednodniowa 
trasa rodzinna o długości 6 kilometrów, 
którą będzie można przebyć 15 maja 
(niedziela). Start i baza zawodów w ca-
łości ulokowane będą w Parku Chopi-
na. Co ciekawe – właściwie od samego 
początku – w zawodach udział biorą 
przedstawiciele miast partnerskich 
Gliwic. W tym roku niemiecki Bottrop 
i węgierski Salgótarján wystawią łącz-
nie 6 drużyn! Organizatorem imprezy 
jest Miasto Gliwice. (mm)

Sośnica: będzie nowa 
siłownia!

Napraw sobie rower 
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http://mzuk.gliwice.pl
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SPORT / OGŁOSZeNIA

OBWIESZCZENIE

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 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki 
we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach 
oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemysłowych, 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 2016 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, ko-
mórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywie-
nia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych do 
zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.

Do 15 marca 2016 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użyt-
kowych zobowiązani są do zaopatrzenia 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 2016 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodo-
bieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na 
strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opa-
kowaniu.
W dniach od 15 marca do 15 kwietnia 2016 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, 
uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2016 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które nale-
ży przekazać do utylizacji.

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

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. 
W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „uwaga 
TRUTkA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wy-
łożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do naj-
bliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej 
i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego 
Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
OBWIESZCZENIE

NIERUCHOMOŚCI

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędo-
we / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości można 
sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geopor-
tal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Szczegółowe informacje na 
temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ Ul. JÓZeFA lOMPy 7, lokal nr 2, parter, 
pow. 162,14 m2 + 2 piwnice: 20,73 m2  

i 13,47 m2, 5 pokoi, kuchnia, komórka, 
2 przedpokoje, łazienka, Wc
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
315 700,00 zł
Wadium: 15 800,00 zł
Termin oględzin: 19 kwietnia 2016 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. ZWycIĘSTWA 40, lokal nr 6, II pię-
tro, pow. 66,24 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, Wc, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
157 000,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin oględzin: 19 kwietnia 2016 r.  
od godz. 9.00 do 9.15
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. ASNykA 6B, lokal nr 5, II piętro, 
pow. 21,17 m2, 1 pokój, wnęka ku-
chenna, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
45 100,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin oględzin: 15 kwietnia 2016 r.  
od godz. 13.00 do 13.15
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. PeRkOZA 7, lokal nr 23, IV pię-
tro, pow. 45,82 m2, 2 pokoje, pokój 
z aneksem kuchennym, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
126 400,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin oględzin: 18 kwietnia 2016 r.  
od godz. 13.00 do 13.15
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. PlISZkI 3, lokal nr 36, VI piętro, 
pow. 36,21 m2, 2 pokoje, kuchnia,  
łazienka, przedpokój

Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
102 800,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 18 kwietnia 2016 r.  
od godz. 14.00 do 14.15
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. ŁOkIeTkA 1, lokal nr 7a, III piętro, 
pow. 36,64 m2 + piwnica: 1,65 m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, z dostę-
pem do Wc (w częściach wspólnych) 
usytuowanego na klatce schodowej
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
82 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 18 kwietnia 2016 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ Ul. ZyGMUNTA STAReGO 31, lokal  
nr 2, parter, pow. 108,13 m2 + 2 piwnice:  
6,30 m2 i 9,36 m2 (łącznie 15,66 m2),  
3 pokoje, 2 kuchnie, spiżarka, 2 łazienki 
oraz Wc z dostępem z korytarza (kory-
tarz pozostaje w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
211 700,00 zł
Wadium: 10 600,00 zł
Termin oględzin: 18 kwietnia 2016 r.  
od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

 □ PlAc JAśMINU 10, lokal nr 6, podda-
sze, pow. 47,95 m2 + piwnica: 8,79 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przed-
pokój, pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 5 maja 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
75 700,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 22 kwietnia 2016 r.  
od godz. 12.00 do 12.15
Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2016 r.

MIESZKALNE

…Akademickich Mistrzostw Polski! Nasze akademiczki rewelacyjnie spisały się 
w półfinałowych rozgrywkach w cieszynie – wygrały wszystkie pięć spotkań, 
nie tracąc nawet seta!

Zawodniczki z Gliwic miały w swojej grupie 
dwie drużyny z Wrocławia (Politechnika Wro-
cławska i Uniwersytet Przyrodniczy), a także 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
W ćwierćfinale wyższość drużyny z Gliwic 
musiały uznać siatkarki Uniwersytetu Opol-
skiego. Na drodze do finału stanęła drużyna 
AWF Wrocław. Mecz był zacięty, ale oba sety 
zakończyły się po myśli AZS Gliwice! W finale, 

podopieczne doc. Krzysztofa Czapli, wygrały 
z zawodniczkami AWF Katowice.

Nagrodą za zwycięstwo jest wyjazd na turniej 
finałowy, który odbędzie się w ostatni weekend 
kwietnia. Rok temu nasza drużyna zajęła piąte miej-
sce, ale wtedy walczyła w ograniczonym składzie, 
bo jeszcze trwały rozgrywki w II lidze. Tym razem 
będzie już skład najmocniejszy. Trzymamy kciuki 
i liczymy na medal!  (as)

Siatkarki jadą na finały…
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Wygrana 29:23 zawodniczek SPR Sośnica Gliwice w wyjazdowym spotka-
niu z kS cracovią 1906 kraków przesądziła o wejściu naszych szczypiorni-
stek do strefy barażowej. Dzięki temu gliwiczanki powalczą o awans do 
I ligi kobiet w piłce ręcznej!

Mimo, że do końca rundy pozostały jeszcze 
trzy spotkania, mecz w Krakowie był decydują-
cym starciem, po którym szczypiornistki z Sośni-
cy bez straty punktów, pewnym krokiem, weszły 
do baraży o awans do I ligi.

 Podopieczne trenera Macieja Haupy bez 
problemu rozpoczęły zmagania z Cracovią i już 
w pierwszych minutach meczu prowadziły trze-
ma bramkami. Doskonała forma naszych bram-
karek, zwłaszcza Natalii Przyżyckiej, pozwoliła 

na utrzymanie przewagi do końca pierwszej 
połowy. Druga połowa pokazała perfekcyjną 
grę w obronie według wskazówek trenera. 
Świetnie zaprezentowały się juniorki: Radzi-
kowska, Chojnacka, Jałocha oraz Walus, która 
doskonale odnajdywała się na parkiecie i zali-
czyła pierwsze trafienia w zespole seniorskim. 
Po raz kolejny na listę najlepszych strzelców 
meczu wpisała się kapitan drużyny Aleksandra 
Abramowicz (10 goli). (as)

Będzie awans?

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIA

KOMUNIKAT

OfERTY PRACY

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

• cieśla – doświadczenie za-
wodowe na ww. stanowisku 
min. 3 lata, jedna zmiana, 
umowa o pracę, zdolność do 
pracy na wys. powyżej 3 m, 
miejsce pracy: Gliwice;

• elektryk zmianowy – wykształ-
cenie zawodowe/średnie, do-
świadczenie w pracy w cha-
rakterze elektryka, obsługa 
maszyn i urządzeń, mile wi-
dziane uprawnienia SEP G1 do 
1 kV, bieżące naprawy maszyn, 
utrzymanie zakładu w ruchu, 
dbałość o dobry stan infrastruk-
tury elektrycznej, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Sierakowice;

• manager handlowy – wykształ-
cenie min. średnie, min. 2 lata 
doświadczenia na podobnym 
stanowisku, prawo jazdy kat. 
B, znajomość j. angielskiego 
w stopniu komunikatywnym, 

wystawianie faktur, kontakt te-
lefoniczny z klientem, składanie 
i realizacja zamówień, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Szałsza;

• operator koparko-ładowarki 
– wykształcenie podstawowe/
średnie, wymagane doświad-
czenie zawodowe, uprawnie-
nia do obsługi koparko-łado-
warki, praca na koparce New 
Holland b115 oraz na koparko
-ładowarce Fuchs, jedna zmia-
na, miejsce pracy: Chudów;

• specjalista ds. gospodarki 
magazynowej – wykształce-
nie średnie, doświadczenie 
na ww. stanowisku, obsługa 
komputera, dobra znajomość 
programów magazynowych, 
mile widziane uprawnienia 
do obsługi wózków widło-
wych, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Przezchlebie;

• opiekun sklepu interneto-
wego – doświadczenie w ob-
słudze sklepu internetowego 
oraz znajomość zagadnień 
z zakresu e-commerce, mile 
widziana znajomość branży 
płytek ceramicznych i wypo-
sażenia wnętrz, umiejętność 
obróbki zdjęć, biegła obsługa 
komputera, w tym pakietu Mi-
crosoft Office oraz znajomość 
podstaw HTML, samodzielność, 
dyspozycyjność, komunika-
tywność, zakres obowiązków: 
kompleksowa obsługa i zarzą-
dzanie sklepem internetowym, 
wprowadzanie oraz aktualizacja 
asortymentu w sklepie interne-
towym, telefoniczna i e-mailo-
wa obsługa klientów, obsługa 
logistyczna wysyłek, nadzór nad 
realizacją zamówień oraz ob-
sługa płatności, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 7 kwietnia 2016 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.

śląskie centrum logistyki S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Spedytor
Miejsce pracy: Gliwice • nr ref.: Spedytor/MSI/2016

Oferujemy:
• Pracę w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od 27 lat,

• Dobre warunki pracy  
i stabilność zatrudnienia,

• Pakiet świadczeń pozapłaco-
wych w postaci opieki medycz-
nej lub programu sportowo-re-
kreacyjnego,

• Pakiet świadczeń socjalnych,
• Atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe,
• Terminowe wypłaty wynagro-

dzenia,
• Szkolenie wprowadzające,
• Miłą atmosferę pracy,
• Samodzielne i odpowiedzialne 

stanowisko.

Wymagania:
• Doświadczenie w planowaniu tras 

w firmie transportowej,

• Doświadczenie w pozyskiwaniu 
i budowaniu relacji ze zlecenio-
dawcami,

• Posiadanie własnych kontaktów 
transportowych,

• Biegła znajomość języka 
angielskiego,

• Wykształcenie min. średnie 
(mile widzialne o profilu logi-
stycznym),

• Dyspozycyjność,
• Kultura osobista oraz wysokie 

umiejętności interpersonalne  
i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:
• Sprzedaż i pozyskiwanie 

ładunków zgodnie z potrzebami 
i celami działu,

• Stały kontakt z klientami  
i podwykonawcami,

• 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, budy-
nek D tel. 602-290-402 lub e-mail:  
katarzyna.figura@scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje do-
stępne są także na stronie in-
ternetowej www.scl.com.pl  
w zakładce Kariera.

Prosimy o dopisanie następującej 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobo-
wych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych 
DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883 
z późn. zm.)”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku  

psychologa dziecięcego 
w wymiarze cały etat, w systemie pracy zmianowej.

Miejsce wykonywania pracy:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało:
• udzielanie osobom, zwłaszcza 

dzieciom i młodzieży w szeroko ro-
zumianym kryzysie kompleksowej 
pomocy poprzez konsultacje, po-
radnictwo, terapię, interwencję, 
wsparcie indywidualne i grupowe;

• rozpatrywanie spraw interwen-
cyjnych zgłoszonych do Ośrodka 
w ramach specjalizacji;

• diagnozowanie problemów i ana-
lizowanie potrzeb osób zgłaszają-
cych się do Ośrodka;

• koordynowanie spraw osób ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dzieci znajdujących się w Hoste-
lu OIK oraz Domu dla Bezdom-
nych Kobiet i Samotnych Matek 
z Dziećmi.

Wymagania niezbędne na ofe-
rowanym stanowisku:
• wykształcenie wyższe psycho-

logiczne, kierunek specjalizacji: 
psychologia ze wskazaniem na 
psychologia dzieci i młodzieży;

• co najmniej 3-letnie doświadcze-
nie w pracy z dziećmi i młodzieżą;

• obywatelstwo polskie;
• pełna zdolność do czynności 

prawnych oraz prawo do korzy-
stania w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV);
• kwestionariusz osobowy osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie;
• list motywacyjny;
• uwierzytelnione kopie doku-

mentów potwierdzających wy-
kształcenie i kwalifikacje, w tym 
zaświadczenia o ukończonych 
kursach i szkoleniach;

• uwierzytelnione kopie świa-
dectw pracy lub innych do-
kumentów potwierdzających 
poprzednie zatrudnienie 
(w przypadku wcześniejszego 
zatrudnienia);

• oświadczenie kandydata, że po-
siada pełną zdolność do czynno-
ści prawnych oraz o korzystaniu 
z pełni praw publicznych;

• oświadczenie, że kandydat nie 
był karany za przestępstwo po-
pełnione umyślnie oraz nie toczy 
się przeciwko niemu postępowa-
nie karne;

• oświadczenie o stanie zdrowia 
pozwalającym na wykonywanie 

pracy na stanowisku pracownika 
socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie 
kopii winny być potwierdzone przez 
kandydata klauzulą „za zgodność 
z oryginałem”. CV i list motywacyjny 
należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (DzU z 2014 r.; poz. 
1182 z późn. zm.).”
Miejsce i termin składania 
ofert:
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 15 kwietnia 2016 r. w Dziale 
Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych 
Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, w za-
klejonych kopertach z dopiskiem: 
Nabór na stanowisko psychologa 
dziecięcego.
W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumentów 
do sekretariatu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/335-41-50 
lub 32/335-82-46.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.

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

zatrudni
operatora walca drogowego z uprawnieniami min. klasy III do 18 t,

operatora koparki jednonaczyniowej o pojemności łyżki pow. 0,8 m3.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: tel.: 32/270-40-03; e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.

komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława śmiałego 2A, 44-121 Gliwice 
ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:  

aplikant lub młodszy strażnik 

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 pośred-
nictwem poczty w terminie do 12 maja 2016 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: aplikant lub młodszy strażnik”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie do 12 maja 2016 r.  
do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmowy 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.

MZUk.8992.2016

Miejski Zarząd Usług komunalnych  
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni 

pracownika na stanowisku pomoc administracyjna - biurowa w Ośrodku Wypoczynkowym 
czechowice przy ul. Ziemięcickiej 62 w pełnym wymiarze czasu pracy.

liczba etatów: 1 

Termin zatrudnienia: od 2 maja 2016 r. do 30 września 2016 r.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum średnie, 
• dyspozycyjność (praca również w weekendy),
• minimum 3-letni staż na podobnym stanowisku,
• niekaralność,
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, 

samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność 
na stres.

Mile widziane:
• znajomość języka obcego,
• znajomość obsługi kasy fiskalnej.

Do podstawowych obowiązków pracownika będzie na-
leżało m.in.:
• obsługa poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
• obsługa kasy fiskalnej,
• redagowanie pism,
• wynajem domków kempingowych, pola namiotowego, przyj-

mowanie rezerwacji, prowadzenie książek meldunkowych,
• opisywanie dokumentów finansowych,

• przyjmowanie utargów od sprzedawców biletów, sporzą-
dzanie raportów kasowych oraz odprowadzanie gotówki 
do kasy MZUK,

• pomoc w sporządzaniu dokumentacji.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Or-
ganizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25 c (telefon  
32/335-04-35) w terminie do 22 kwietnia 2016 r. do godz. 
15.00.

Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „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 (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1182)".

2. List motywacyjny,
3. Dokumenty potwierdzające: wykształcenie, posiadane kwa-

lifikacje i staż pracy.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy 
sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OGŁOSZeNIA
NIERUCHOMOŚCIKOMUNIKATY

II rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, obejmującej 
• działki nr 692 i 693 obręb Wójtowa Wieś, o łącznej 

powierzchni 0,5840 ha, położonej w Gliwicach przy 
ul. Nowy świat, stanowiącej własność miasta Gliwice, 
zapisanej w kW nr Gl1G/00038331/1.

Termin rokowań: 18 maja 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 346 700,00 zł
Zaliczka: 34 700,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki:  
12 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
II rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej 
• działkę nr 1327 obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, 

położonej przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej 
w kW nr Gl1G/00020177/4.

Termin rokowań: 31 maja 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 684 500,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. 
zm.) nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT. 
Zaliczka: 68 500,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki:  
25 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczy-
ste gruntu z jednoczesną sprzedażą prawa własności zabudowań. 
Przedmiotem przetargu są działki położone w Gliwicach oznaczone nr:
• 69 obręb Żorek, położona na płn. od ul. chorzowskiej, 

o pow. 0,4706 ha, kW Gl1G/00041447/1,
• 70 obręb Żorek, położona przy ul. chorzowskiej 103,  

o pow. 0,6357 ha, kW Gl1G/00086530/7,
• 395/2 obręb Żorek, o pow. 1,0077 ha,  

kW Gl1G00086530/7,
• 73 obręb Żorek, położona na płn. od ul. chorzowskiej, 

o pow. 0,0076 ha, kW Gl1G/00012308/3,
• 74 obręb Żorek, położona na płn. od ul. chorzowskiej, 

o pow. 0,0014 ha, kW Gl1G/00032053/6,
• 22/7 obręb Żorek, położona na płn. od ul. chorzowskiej, 

o pow. 0,7109 ha, kW Gl1G/00031718/9.
Łączna powierzchnia gruntu 2,8339 ha
Termin przetargu: 17 maja 2016 r. o godzinie 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości netto: 4 793 000,00 zł
Cena zbycia zostanie wyliczona z wylicytowanej wartości  prawa 
własności gruntu i budynków za pomocą proporcji z ceny ustalonej  
w przetargu tj. 65,72% ceny - wartość gruntu i 34,28% - wartość budynków.
I opłata z tyt. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi 25% 
prawa własności gruntu brutto (po wylicytowaniu ceny zostanie 
doliczony 23% VAT).
Sprzedaż budynków zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów 
i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 480 000,00 zł

Termin wpłaty wadium: 11 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości niezabudowanej, położonej Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej, 
obejmującej 
• działki nr 152 i 153 obręb Trynek, o łącznej powierzchni 

0,3106 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr Gl1G/00035568/0.

Termin przetargu: 24 maja 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 836 000,00 zł
* Cena zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r., nr 177  poz. 1054  
z późn. zm.). 
Wadium: 83 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości obejmującej niezabudowaną 
• działkę nr 607/2, obręb kłodnica, kW Gl1G/00032306/5.
Termin przetargu: 24 maja 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 1 572 000,00 zł
* Podana cena jest cena brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 
DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054).
Wadium: 157 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nierucho-
mości obejmującej 
• działkę nr 144 o pow. 2574 m2 i działkę nr 153 o pow. 

9675 m2, obr. kuźnica, położoną w Gliwicach przy ul. 
Oświęcimskiej, kW nr Gl1G/00078992/4.

Termin przetargu: 24 maja 2016 r., godz. 12.30
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości*:  
1 531 100,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) przed-
miotowa transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23% podatkiem 
VAT, który został wliczony do ceny wywoławczej.
Wadium: 153 110,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności części 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmującej 
niezabudowaną 
• działkę nr 143 o pow. 6076 m2 obr. kuźnica, położo-

ną w Gliwicach na zachód od ul. Oświęcimskiej, kW  
nr Gl1G/00078993/1.

Termin przetargu: 24 maja 2016 r. o godzinie 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości*:  
610 500,00 zł
*Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) przed-
miotowa transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23% podatkiem 
VAT, który został wliczony do ceny wywoławczej
Wadium: 61 050,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2016 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

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 sieci ciepłowniczych i instalacji wysokich parametrów –
5 zadań remontowych na terenie miasta Gliwice.

Termin składania ofert: 15 kwietnia 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2016 r. o godz. 11.30

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

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu – przetarg nieograniczony, pn.:

Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 
budynku mieszkalnego przy ul. Nad Torami 1 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 22 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na www.tbs2.pl.

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, pn.:

Remont dachu w budynku przy ulicy chorzowskiej 34.
Termin składania ofert: 18 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na www.tbs2.pl.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 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  

umieszczonych w wykazach.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

sprzedaży:
•	 nr 208–212 do 19 kwietnia 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 190 do 19 kwietnia 2016 r.

wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 216–217 do 25 kwietnia 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMUJE,
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMUJE,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 66/2016 do 25 kwietnia 2016 r.
•	 nr 68/2016 do 27 kwietnia 2016 r.
•	 nr 69/2016 do 27 kwietnia 2016 r.
•	 nr 70/2016 do 27 kwietnia 2016 r.
•	 nr 71/2016 do 27 kwietnia 2016 r.
•	 nr 72/2016 do 27 kwietnia 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 64/2016 do 25 kwietnia 2016 r.
•	 nr 73/2016 do 27 kwietnia 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 9/SP/2016 do 27 kwietnia 2016 r.
•	 nr 10/SP/2016 do 27 kwietnia 2016 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
ul. kopernika 63, 44-117 Gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.:

Wymiana dźwigu towarowego w budynku Przedszkola Miejskiego 
nr 17 w Gliwicach, ul. Andromedy 36.

Termin składania ofert: 21 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 21 kwietnia 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale  
Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,
ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.:

Modernizacja obiektu - wymiana dźwigu towarowego w budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 20 w Gliwicach, ul. Pszczyńska 18.

Termin składania ofert: 22 kwietnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22 kwietnia 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale  
Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach informuje, 
że 22 kwietnia 2016 r. (piątek) Zakład będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego
 zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pn.:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PkM, Sp. z o.o. w Gliwicach 
ul. chorzowska 150.

Nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2016
Termin składania ofert: 17 maja 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 17 maja 2016 r. o godz. 10.00

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

www.pec.gliwice.pl 
http://www.pec.gliwice.pl
www.pec.gliwice.pl 
www.pec.gliwice.pl 
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SPORT

Jeszcze nigdy nie było tak blisko pierwszego dla Gliwic tytułu mistrzowskiego 
w piłce nożnej. kibice mogą zacząć marzyć na poważnie, bo po sezonie zasadni-
czym i podziale punktów Piast Gliwice traci do prowadzącej w tabeli warszaw-
skiej legii tylko jeden punkt. Najważniejsze przed nami – siedem kluczowych ko-
lejek rundy finałowej. Za nieco ponad miesiąc wszystko będzie jasne.

W dobrym stylu, bo wygraną 
2:0 u siebie z Jagiellonią Biały-
stok, piłkarze Radoslava Látala 
zakończyli sezon zasadniczy. 
Piast dominował właściwie przez 
całe spotkanie, ale największym 
pechowcem – paradoksalnie – 
mógł czuć się Bartosz Szeliga. 
Mimo strzelonego gola, skrzy-
dłowy z Okrzei miał jeszcze dwie 
niemal stuprocentowe sytuacje, 
których nie wykorzystał. Co po-
nadto? Goście z Białegostoku 
stworzyli sobie kilka dogodnych 
okazji do nawiązania walki z Pia-
stem, ale ich próby były dalekie 
od ideału. Z kolei Niebiesko-Czer-
woni cierpliwie rozgrywali piłkę. 
Jagiellonia – mimo niekorzystne-
go wyniku – nie potrafiła dłużej 
przebywać na połowie Piasta, co 
chwilę tracąc piłkę. Na pomeczo-
wej konferencji prasowej trener 
Radoslav Látal pochwalił swoich 
podopiecznych za dobrą grę 
w obronie i koncentrację, którą 
utrzymali przez całe spotkanie. – 
Kiedy przygotowywaliśmy się do 
tego meczu, to głównie zwraca-
liśmy uwagę na obronę i w tym 
elemencie zagraliśmy bardzo 
dobrze. Byliśmy skoncentrowani 
przez pełne dziewięćdziesiąt mi-
nut i za to chciałbym pochwalić 
moich piłkarzy – mówił czeski 
szkoleniowiec. – Początek był 

nerwowy, ale później graliśmy 
już swoje i mam nadzieję, że tak 
będzie też w rundzie finałowej – 
tłumaczył Radoslav Látal.

cZAS NA FINAŁ!
Spośród siedmiu meczów 

w rundzie finałowej, aż czte-
ry spotkania Piast rozegra na 
własnym boisku. To atut, bo 
zawsze lepiej grać przed własną 
publicznością niż na wyjeździe. 
16 kwietnia (sobota) do Gliwic 
przyjedzie Cracovia. W 35. ko-
lejce piłkarze z Gliwic wyjadą 
na arcyważne spotkanie do 
Warszawy z miejscową Legią. 
Ostatni mecz w tym sezonie 
odbędzie się przy Okrzei, a ry-
walem Niebiesko-Czerownych 
będzie KGHM Zagłębie Lubin.

NAJlePSZy SeZON
W tym sezonie Piast Gliwice 

zadziwił swoimi wynikami całą 
piłkarską Polskę. Wielu ekspertów 
przecierało oczy ze zdumienia. 
Gliwiczanie nie pozwolili umknąć 
czołówce, przez wszystkie kolejki 
brylowali na szczycie tabeli – 
przez dłuższy czas w roli lidera.

– Awansowaliśmy do górnej 
ósemki zasłużenie. Wykonaliśmy 
kawał dobrej roboty, ale nie spo-
czywamy na laurach. Chciałbym 
wszystkim kibicom przekazać, 

żeby żyli piłką, by przychodzili 
licznie na stadion i nas dopin-
gowali. Myślę, że za ten cały rok 
na to zasłużyliśmy – podkreśla 
Martin Nešpor, napastnik Piasta. 
30 kolejek to 17 wygranych, 7 
remisów i tylko 6 porażek Piasta 
w Ekstraklasie. Takich wyników 
na początku sezonu, po kadro-
wej rewolucji przeprowadzonej 
przez Radoslava Látala, nie spo-
dziewali się nawet najwierniejsi 
sympatycy gliwickiej drużyny. 
Zespół został zbudowany niemal 
od nowa. Do drużyny dołączyli 
nowi zawodnicy, którzy wnieśli 
świeżość i podnieśli walory 
sportowe całego składu. Nie 
sposób wymienić wszystkich, 
ale zawodnicy tacy, jak: Patrik 
Mráz, Kamil Vacek, Martin 
Nešpor, Josip Barišić czy Marcin 
Pietrowski stanowili o sile Piasta. 
Trener miał niewiele czasu na 
zgranie ze sobą piłkarzy. Udało 
się. Dobrze przepracowany 
okres przygotowawczy przełożył 
się na wyniki. Mimo wzlotów 
i upadków w rundzie wiosennej 
piłkarze Piasta ciągle trzymali 
się czołówki. Dzięki temu część 
finałową sezonu rozpoczną 
z bardzo niewielką – zaledwie 
jednopunktową stratą do Legii, 
która jest liderem. Wszystko 
więc jest możliwe! (as)

Teraz gramy o tytuł!
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