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Gliwice  
docenione

Umiejętnie wykorzystujemy fundusze 
unijne, jesteśmy zadowoleni, że mieszka-
my właśnie w Gliwicach. To tylko niektóre 
z wniosków płynących z przyznanych na-
gród i wyróżnień dla miasta i Prezydenta 
Gliwic przyznanych w 2015 r. 

Miasto  
inwestuje w sport

Siłownie na wolnym powietrzu, hale 
sportowe, boiska. Gliwicki samorząd 
chętnie inwestuje w obiekty, które słu-
żą promowaniu aktywnego stylu życia 
wśród gliwiczan.

Opieka nad dziećmi 
jeszcze tańsza!

Dzięki miejskim dotacjom rodzice za-
płacą miesięcznie nawet o 500 zł mniej 
za pobyt swoich pociech w żłobkach 
niepublicznych. Pula dofinansowanych 
miejsc dla maluchów zwiększyła się nie-
mal dwukrotnie. 

Rekordowy WOŚP  
w Gliwicach!

Ponad 168 tys. zł zebrał gliwicki sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Były koncerty, wydarzenia sportowe, po-
kazy i licytacje. Zobaczcie, co działo się 
podczas tegorocznego finału akcji.

LEW
GLIWICKI

5

https://gliwice.eu/samorzad
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DRuGa STRONa W ObIekTyWIe

To nowy rekord Guinnessa w parzeniu herbaty na czas. Ustanowił go Rafał Przyby-
lok z Czajnikowy.pl, który samodzielnie, w ciągu jednej godziny, zaparzył zgodnie 
ze sztuką aż 330 herbat w trzech rodzajach (zieloną, niebieską i czarną). Tym 
samym ponad dwukrotnie pobił dotychczasowy rekord Guinnessa – 150 herbat 
w godzinę. Świadkiem rekordowego wydarzenia była Ewa Paluszkiewicz, mistrzyni 
Polski w parzeniu herbaty. Dopisała też publiczność. Herbacianą imprezę zorgani-
zowano w ramach 24 Finału WOŚP w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach.

Miłośników jazdy na łyżwach zapraszamy na lodowisko sezonowe przy ul. Oriona 
(obok pływalni Olimpijczyk). Można poszaleć na tafli o wymiarach 15x30 m. W ciągu 
tygodnia lodowisko jest czynne od godz. 12:00, a w weekendy od godz. 10:00. Zabawa 
kończy się o godz. 20:00. Zgodnie z cennikiem lodowiska dzieci i młodzież płacą 3 
zł, a dorośli – 5 zł. Zniżki czekają m.in. na seniorów i grupy zorganizowane. Łyżwy 
(jeśli ktoś nie ma swoich) można wypożyczyć na miejscu. Na najmłodszych czekają 
specjalne „chodziki” do nauki jazdy na łyżwach – dwa sympatyczne misie i pingwin.

Przy ul. Toruńskiej zostanie otwarte polskie centrum systemów bezzałogowych 
Novelty RPAS. Centrum będzie realizowało m.in. prace badawczo rozwojowe 
nad nowymi technologiami w zakresie bezzałogowych statków powietrznych 
i zajmie się ich produkcją na potrzeby cywilne i szkoleniami w zakresie obsługi.  
Posłużą one m.in. podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych i tworzenia map 
terenów objętych kataklizmem. Będą też automatycznie kontrolować stan  
infrastruktury krytycznej i tworzyć modele przestrzenne miast. 

Ppor. Aleksander Tarnawski pseud. „Upłaz”, oficer Armii Krajowej i jeden z ostatnich 
Cichociemnych, mieszkający w Gliwicach świętował swoje 95 urodziny. – To wyjąt-
kowy solenizant i wyjątkowe urodziny – podkreślił prezydent Zygmunt Frankiewicz, 
który zaprosił jubilata oraz dowódców i przedstawicieli GROM, Jednostki Wojskowej 
Agat, Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, członków grup rekonstruk-
cyjnych oraz rodzin Cichociemnych na urodzinowe spotkanie w Urzędzie Miejskim. 
Ppor. Tarnawskiemu życzymy …200 lat! 

Ja, czyli kameleon jemeński (Chamaemelo calypthratus Duméril, 1851). Moi 
przodkowie pochodzili z górskich i wyżynnych terenów południowo-zachodniej 
i zachodniej części Jemenu. Smakują mi wszelkie bezkręgowce - świerszcze, 
karaczany, szarańcze. W naturze, jeśli brakuje mi tych przysmaków, zjem także 
kwiaty (najchętniej żółte), owoce lub liście. Uwielbiam wygrzewać się w cieple 
i chodzić po gałęziach drzew. A poza tym… jestem przystojny i dobrze mi z tym. 
Do zobaczenia w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach!

330 herbat zaparzonych w godzinę!

Kręć piruety na Piruecie! Centrum systemów bezzałogowych

Niezwykłe urodziny

Przystojny jestem i… dobrze mi z tym!

Trwa przebudowa gliwickiego dworca PKP. Budowlańcy przeszli do kolejnego etapu 
inwestycji – wydłużania peronu 4 wraz z przejściem podziemnym. Z powodu prac, 14 
stycznia zostanie zamknięty dla pieszych tunel T2 prowadzący od ul. Tarnogórskiej. 
By dojść do Tarnogórskiej piesi będą musieli wyjść głównych wyjściem dworca i kie-
rować się w stronę ul. Piwnej. Tunel będzie zamknięty przez 3 miesiące – informuje 
Aldesa Construccions Polska Sp. z o.o., generalny wykonawca projektu „Przebudowa 
kompleksu dworcowego w Gliwicach”.

Uwaga! Nie przez tunel!
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Miasto Gliwice pomaga matkom, które chcą po urodzeniu dzieci jak naj-
szybciej wrócić do pracy. Dzięki dotacjom przeznaczonym na funkcjono-
wanie niepublicznych żłobków w mieście rodzice płacą mniej za opiekę 
nad swoimi pociechami – nawet do 500 zł miesięcznie! Z roku na rok 
kwota przekazywana na tego rodzaju wsparcie jest coraz większa. Tym 
samym zwiększa się pula tańszych i dostępnych miejsc dla maluchów.

W odpowiedzi na zainteresowanie 
konkursem tegoroczna pula miejskich 
środków na ten cel została zwiększona 
do 700 tys. złotych, dzięki czemu liczba 
dofinansowanych miejsc dla maluchów 
zwiększy się niemal dwukrotnie (w ubie-

głym roku było to 426 tys. zł, co pozwoliło 
na dopłaty do miejsc dla 78 maluchów). 
Taka forma wsparcia przynosi efekty 
i stwarza dogodne warunki nie tylko dla 
rodziców, którzy mogą pozostać aktywni 
zawodowo i powierzyć swoje pociechy 

wykwalifikowanej kadrze, ale również 
dla prowadzących tego typu działalność. 
– Dzięki wsparciu miasta możemy zatrud-
niać wykwalifikowaną kadrę, zaoferować 
maluchom zajęcia dodatkowe, takie jak 
np. dogoterapia, język angielski czy zaję-
cia muzyczne – podkreśla dyrekcja Żłobka 
Niepublicznego nr 1 w Gliwicach. 

O sprzyjającej sytuacji, promującej 
rozwój tego typu miejsc może też świad-
czyć fakt, że w ubiegłym roku w naszym 
mieście powstały cztery kolejne żłobki 
niepubliczne. Do rozstrzygniętego nie-
dawno konkursu przystąpili zarówno 

beneficjanci z ubiegłych lat, jak i nowo-
powstałe placówki. Dotację przyznano: 
Żłobkowi Niepublicznemu Nr 1 przy ul. 
Centaura (tu dopłata wyniesie 500 zł na 
jedno dziecko), Niepublicznemu Żłobko-
wi „Akuku" przy ul. Gwarków, Żłobkowi 
„Miasteczko Dzieci" przy ul. Jana Pawła 
II i Żłobkowi „Kraina Elfów" przy ul. Ko-
zielskiej (w tych trzech placówkach dofi-
nansowanie do jednego miejsca wyniesie 
300 zł) oraz Żłobkowi „Hakuna Matata" 
przy ul. Daszyńskiego, któremu przyzna-
ne dofinansowanie pozwoli na obniżenie 
jednostkowej opłaty o 240 zł.  (mag) 

Opieka nad dziećmi jeszcze tańsza!
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Dzięki wsparciu miasta Żłobek Niepubliczny nr 1 przy ul. Centaura w Gliwicach wpro-
wadził dodatkowe zajęcia dla dzieci 

Dzięki dotacjom dla żłobków niepublicznych w mieście przybywa tego rodzaju placówek. 
W październiku powstała kolejna – Żłobek Niepubliczny „AKUKU” przy ul. Gwarków 

Kurs ma na celu zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa wśród kobiet, a także 
przyswojenie użytecznych zachowań 
w sytuacjach zagrożenia oraz nabycie 
podstawowych umiejętności samoobro-
ny. Zajęcia będą prowadzone w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących przy ul. Warszaw-
skiej 35. Pierwsze ćwiczenia odbędą się 
28 stycznia, a ostatnie 17 marca 2016 r. 
Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki 
i czwartki w godzinach od 19.30 do 21.30. 
W kursie może wziąć udział 150 pań. Ze 
względu na konieczność zapoznania się 
z regulaminem zajęć oraz podpisania 
stosownego oświadczenia wymagane 

jest osobiste zgłoszenie swojego uczest-
nictwa w siedzibie Centrum Ratownictwa 
Gliwice przy ul. Bolesława Śmiałego 2b, 
w pokoju nr 120. Zapisy na kurs rozpocz-
ną się 21 stycznia 2016 r. (w godzinach 
7.30 – 15.30). O przyjęciu na kurs samo-
obrony zadecyduje kolejność zgłoszeń. 
W zajęciach mogą wziąć udział panie, 
które ukończyły 15. rok życia i mieszkają 
w Gliwicach. W przypadku osób niepeł-
noletnich wymagana jest pisemna zgoda 
rodzica lub opiekuna prawnego. 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać na stronie www.crg.gliwice.pl, poprzez 
e-mail: a.bartkowiak@poczta.crg.gliwice.pl  
lub dzwoniąc pod numer 32 301-97-23.

Na kondygnacjach 1-5 powstało 25 
mieszkań. 10 z nich będzie przeznaczonych 
na wynajem, reszta trafi do sprzedaży. Lo-
kale będą 2 i 3-pokojowe o powierzchniach 
użytkowych od 44 do 70 m2. Wszystkie 
będą miały balkony, które zostaną zamon-
towane do połowy marca – wówczas zoba-
czymy obiekt w pełnej krasie. 

– Kompozycję przestrzenną budynku 
tworzą dwa przeciwstawne elementy: 
lekki przeszklony parter wraz z prze-
szkleniami balkonów i masywny blok 
górnych kondygnacji. Płaska ściana 
zewnętrzna budynku przechodzi 
w urozmaiconą loggiami elewację. 
Zastosowane materiały nawiązują do 

zabudowy sąsiedniej – wyjaśnia Alek-
sandra Rudnicka-Kózka z ZBM II TBS.

Na parterze obiektu znajdzie się 
miejsce na 3 lokale użytkowe. Inwestycja 
o wartości około 9 mln zł powstaje dzięki 
miejskiej spółce ZBM II TBS. Ma zostać 
oddana do użytku w połowie 2016 r. 
Wtedy też będą mogli wprowadzić się 
nowi lokatorzy. Naprzeciwko nowego bu-
dynku, przy ul. Dunikowskiego powstanie 
wielopoziomowy parking. Jego budowa 
ma się rozpocząć po zakończeniu prac 
przy plombie. Zmieni się również oto-
czenie tej lokalizacji – skrzyżowanie ulic 
Mikołowskiej i Dunikowskiego zostanie 
przebudowane.  (mf)

Plomba prawie 
gotowa
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Obroń się sama!

u zbiegu ulic Mikołowskiej i Jana Pawła II powstał nowy budynek 
mieszkalno-usługowy. Sześciopiętrowy, nowoczesny obiekt, gustow-
nie uzupełnił linię budynków mieszkalnych.

centrum Ratownictwa Gliwice i Straż Miejska zapraszają do udziału 
w XXI bezpłatnym kursie samoobrony dla mieszkanek Gliwic. Przed-
sięwzięcie realizowane jest e ze środków budżetu miejskiego.
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Mierzyliśmy wysoko.
Mamy rekord!

Blisko 200 wolontariuszy w niedzielny poranek wyruszyło, by zbierać pieniądze 
w całych Gliwicach. Kolorowe puszki WOŚP można było wypatrzyć nie tylko w cen-
trum miasta, ale również na osiedlach. Każdy, kto choćby najdrobniejszą kwotą wsparł 
zbiórkę – dostał w zamian czerwone, orkiestrowe serduszko. W tym roku rekrutacją 
i przygotowaniem wolontariuszy zajął się Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. 

Najwięcej działo się w sercu Gliwic, czyli na Starówce. 24. Finał WOŚP ruszył 
w samo południe na Rynku. Wokół ratusza stanęły stoiska na których można było m.in. 
poznać działania organizacji pozarządowych, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, kupić 
kolrorowe gadżety i nauczyć się alfabetu Morse’a, samoobrony czy zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Organizatorzy podają, że między godz. 16.00 a 20.00 przez Rynek 
przewinęło się ok. 10 tys. osób!

Na długą listę atrakcji wpisały się m.in. motocykle: na płytę Rynku wjechała grupa 
WRM i pyskowiccy Sąsiedzi. Kolejną gratką dla miłośników motoryzacji była prezentacja 
pojazdów Stowarzyszenia Miłośników Jazdy Terenowej MUTT Gliwice. Nie zabrakło 
też tanecznych pokazów w wykonaniu Mażoretek „Pantery” z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Gliwicach i tancerzy ze Studia Tańca Havana. 

W Gliwicach zbierano pieniądze nie tylko do puszek – na scenie rozstawionej w sąsiedz-
twie Ratusza licytowano m.in. wartościowe bony i gadżety. Wśród przekazanych gliwickiemu 
sztabowi przedmiotów znalazła się m.in. koszulka byłego zawodnika Piasta Gliwice, Kamila 
Wilczka. Ostatecznie osiągnęła wartość 1050 zł! Ruszyły też licytacje obrazów, grafik i zdjęć 
wykonanych przez gliwickich artystów. Cały dochód z ich sprzedaży zasili konto WOŚP. 

21,5 tys. zł – tyle udało się zebrać na rzecz WOŚP dzięki opłatom startowym  
V Gliwickiego Biegu Orkiestrowego, który wystartował z Parku Handlowego Arena. 
Fundacja Biegamy z Sercem zmobilizowała do wspólnego wysiłki w słusznej sprawie 1391 
zawodników. Uczestnicy w dniu finału mieli do pokonania wybrany dystans (od 2 do 5 km)  
biegiem, marszem lub spacerem. W zbiórkę włączyli się też futsalowcy: 6 stycznia w So-
śnicy rozegrali Turniej Futsalu o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice. 

Przez całe popołudnie na scenie ustawionej na Rynku odbywały się koncerty. Muzyczny 
przekrój był bardzo szeroki. Zagrał zespół Plagiat 199. Wystąpiła też grupa Skaner prezentująca 
muzykę disco-polo. Dawkę pozytywnego grania zafundowała publiczności Siła-Z-Pokoju-Ver-
sion-Records. Po tradycyjnym światełku do nieba, czyli widowiskowym pokazie sztucznych 
ogni, na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – legendarna grupa Sztywny Pal Azji!  (mag)
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gliwicach wypadł koncertowo – dosłownie i w przenośni. Dzięki hojności gliwiczan udało się po-
bić ubiegłoroczny rekord i zebrać 168 tys. zł. Zbieraniu datków na potrzeby pediatrii i godnej opieki zdrowotnej dla seniorów, towarzyszyły wy-
darzenia muzyczne i sportowe. było dużo zabawy i sporo uśmiechu. Gliwice spisały się na medal! Jak co roku imprezę wsparł gliwicki samorząd. 
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Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz po raz dwu-
nasty przyznał swoją nagrodę – Gliwickiego lwa. To 
niezwykle prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest 
efektywnym liderom firm lub instytucji działających 
na terenie Gliwic. Tym razem wykonana z brązu mi-
niaturowa kopia rzeźby lwa, której autorem jest Theo-
dor kalide, trafiła w ręce rektora Politechniki Śląskiej 
– prof. andrzeja karbownika. uroczystość odbyła się  
8 stycznia w Gliwickim Teatrze Muzycznym.

Spotkanie było też okazją 
do podsumowania tego, co wy-
darzyło się w naszym mieście 
w minionym roku. Zgroma-
dzeni na sali parlamentarzyści, 
przedstawiciele lokalnego 
samorządu oraz miejskich jed-

nostek, ludzie biznesu, kultury 
i sportu, a także laureaci nagro-
dy Gliwickiego Lwa z ubiegłych 
lat, obejrzeli filmowy skrót 
najważniejszych wydarzeń, 
które w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy miały miejsce w Gliwicach.  

Wspomniano o największych 
od lat inwestycjach, które pro-
wadzone są w Gliwicach – m.in. 
o budowie Drogowej Trasy 
Średnicowej i Hali GLIWICE 
oraz przebudowie dworca PKP. 
Przypomniano też wiele mniej-
szych, ale równie ważnych dla 
mieszkańców Gliwic wydarzeń. 
(Film można obejrzeć na stronie 
internetowej www.gliwice.eu).

 Punktem kulminacyjnym było 
wręczenie statuetki „Gliwickiego 
Lwa” tegorocznemu laureatowi. 
Miniaturową kopię dzieła, którego 
autorem jest Theodor Kalide z rąk 
prezydenta Gliwic odebrał obecny 
rektor Politechniki Śląskiej – prof. 
Andrzej Karbownik. Nagroda nie 
wiąże się z gratyfikacją finansową 
– ma charakter wyłącznie presti-
żowy. Co roku prezydent Gliwic 
osobiście wybiera laureata, który 
dzięki konsekwencji, zaangażowa-
niu, pasji i wiedzy potrafi osiągnąć 
sukces. Sprawne kierowanie jedną 
z najlepszych technicznych uczelni 
w kraju niewątpliwie jest takim 
sukcesem. – Ostatnie lata przy-
niosły wiele ważnych inwestycji 
Politechnice Śląskiej. To zasługa 
obecnego rektora i jego zespołu. 
Profesor Andrzej Karbownik dba 

nie tylko o wysoki poziom kształ-
cenia na Politechnice. Jego zaan-
gażowanie bardzo często wychodzi 
poza sprawy dotyczące uczelni. 
Jedną z wielu zasług jest aktywna 
obrona kopalni Sośnica-Makoszo-
wy, którą chciano zlikwidować. 
Profesor wspierał starania górni-
ków i samorządu w sposób bardzo 
merytoryczny i efektywny – mówił 
prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz uzasadniając swój wybór. 
Oprócz statuetki laureat otrzymał 
również obraz Katarzyny Szymczyk, 
wyróżniony podczas III Międzyna-
rodowego Pleneru Malarskiego 
„Moje Miasto” przekazany przez 
Okręg Gliwicko-Zabrzański Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków. 
– Traktuję tę statuetkę jako wyraz 

uznania pana prezydenta dla 70 lat 
działalności naszej uczelni i zmian, 
których dokonaliśmy w minionych 
latach. Przy okazji chciałbym po-
dziękować wszystkim moim współ-
pracownikom, bez których zmiany 
te nie byłyby możliwe – powiedział 
prof. Andrzej Karbownik, po otrzy-
maniu Gliwickiego Lwa.

 Piątkową uroczystość za-
kończyło widowisko muzyczne 
w wykonaniu solistów, chóru, 
baletu i orkiestry Gliwickiego 
Teatru Muzycznego. Widownia 
wysłuchała oscarowych przebo-
jów, czyli piosenek i muzyki instru-
mentalnej z filmów, które zostały 
nagrodzone lub nominowane do 
najsłynniejszych nagród przemysłu 
filmowego.  (mag)

NaGRODa PReZyDeNTa MIaSTa

Gliwicki lew dla prof. andrzeja 
karbownika 

O wielu latach pracy na Politechnice Śląskiej oraz o zaanga-
żowaniu w inne sprawy dotyczące naszego miasta rozma-
wialiśmy z tegorocznym laureatem nagrody „Gliwickiego 
lwa” – prof. dr. hab. inż. andrzejem karbownikiem – rek-
torem Politechniki Śląskiej, w latach 1993 – 2000 prezesem 
Zarządu Państwowej agencji Restrukturyzacji Górnictwa 
Węgla kamiennego S.a. w katowicach, byłym wicemini-
strem gospodarki oraz członkiem Sekcji ekonomiki i Orga-
nizacji Górnictwa komitetu Górnictwa PaN.

Jest Pan mocno związany z gli-
wicką Politechniką – tu zaczy-
nał Pan studia na wydziale 
górniczym. Dlaczego wybrał 
Pan akurat gliwicką uczelnię?

Zacząłem studia ponad 50 lat 
temu. To, że będę studiował na 
Politechnice Śląskiej wiedziałem 
już w liceum. Wybór wydziału 
to był przypadek. Wygląda na 
to, że szczęśliwy – ukończyłem 
ten kierunek i podjąłem pracę 
na uczelni. Jestem tu do dziś…

Jak przez ten czas zmieniła 
się uczelnia? Jak widział Pan 
ją kiedyś, będąc studentem, 

później będąc doktorantem, 
robiąc habilitację, a jak teraz 
– stojąc na jej czele?

To wciąż jest ta sama uczelnia, 
która kształciła i wciąż kształci 
studentów na wysokim poziomie, 
na wielu kierunkach. Zmieniają się 
ludzie, zmienia się otoczenie, więc 
w coraz lepszych warunkach stara-
my się po prostu wypełniać dobrze 
swoje zadanie. Remont ulicy Aka-
demickiej, obok budowy Centrum 
Nowych Technologii, jest sztanda-
rową inwestycją. Powstał kampus 
z prawdziwego zdarzenia. Ta inwe-
stycja również wpływa na dobry 
odbiór naszej uczelni. W kwestiach 

dotyczących zarządzania przywią-
zuję ogromną wagę do wyników 
finansowych. Efektem wszystkich 
naszych działań: podnoszenia jako-
ści kształcenia, prowadzenia badań, 
działań komercyjnych jest osta-
teczne podsumowanie w postaci 
wyniku finansowego. Ten rezultat, 
który może być wykorzystany na 
cele rozwojowe i inwestycyjne, na 
zakończenie roku 2014 wyniósł 22 
mln. zł. To wynik, jakim niewiele 
firm może się poszczycić. To znak, 
że wszystko funkcjonuje prawidło-
wo, uczelnia się rozwija i przynosi 
korzyści miastu, regionowi i swoim 
studentom.

Jaki jest Pana zdaniem wkład 
uczelni w rozwój miasta i czy 
sposób zarządzania Politechni-
ką wpisuje się w wizję Gliwic, 
rozwijających się w oparciu 
o nowoczesne technologie?

Całkowicie wpisujemy się w tę 
koncepcję. Kształcimy niemalże na 
wszystkich możliwych kierunkach 
inżynierskich, w których istotne są 

nowe technologie. Przygotowuje-
my wykwalifikowanych inżynierów 
również dla innowacyjnych przed-
siębiorstw i firm, które rozwijają się 
tutaj, w Gliwicach.

W Gliwicach, również za spra-
wą Politechniki, tworzy się go-
spodarkę opartą na wiedzy, 
ale kopalnia Sośnica to rów-
nież istotny pracodawca. Pan 
stanął po stronie tych, którzy 
sprzeciwiali się jej likwidacji…

W tamtym gorącym czasie prezy-
dent miasta zwrócił się do mnie 
z prośbą, bym przeprowadził analizę 
i wskazał koncepcję rozwiązania tej 
trudnej sytuacji w kopalni. Razem 
z prof. Wodarskim, w ciągu kilku 
tygodni przygotowaliśmy program 
restrukturyzacji tej kopalni. Nasza 
koncepcja bazowała na wsparciu 
ze strony rządu (bez tego nie da 
się przeprowadzić restrukturyzacji 
w górnictwie). Niestety koncep-
cja rządowa poszła w inną stronę 
i w trakcie negocjacji ze związkami 
zawodowymi te dwie kopalnie (So-

śnica i Makoszowy), które funkcjo-
nowały wspólnie, zostały rozdzie-
lone. Z naszej koncepcji, w sensie 
realizacyjnym, niewiele zostało. 
Mimo wszystko wykazaliśmy, że 
kopalnie, razem i osobno, mogą 
funkcjonować w sposób rentowny.

Jako ekspert w dziedzinie 
organizacji i zarządzania jak 
ocenia Pan sposób kierowa-
nia naszym miastem i zmiany, 
które w nim zaszły na prze-
strzeni lat?

Sposób zarządzania miastem oce-
niam bardzo dobrze. Gliwice się 
rozwijają, mimo trudności i proble-
mów samorządowi udaje się kon-
sekwentnie realizować cele, radzić 
sobie z przeszkodami. Z każdym ro-
kiem miasto staje się coraz bardziej 
przyjazne dla mieszkańców.

 Rozmawiała Katarzyna Magiera

„Zacząłem 50 lat temu  
– jestem tu do dziś”

Artyści GTM rozwinęli przed publicznością muzyczny czerwony dywan  
i zaprezentowali największe przeboje muzyki filmowej

– Zarządzanie uczelnią jest trudne. Zaryzykuję stwierdzenie, że 
nawet trudniejsze niż zarządzania miastem – powiedział Prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz wręczając Gliwickiego Lwa prof. dr. hab. 
inż. Andrzejowi Karbownikowi 
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TechNOlOGIe

Zakłady Mechaniczne bumar-Łabędy S.a. zmodernizują wyposażenie polskiej armii. chodzi o 128 czołgów leopard 2a4. Gliwicka firma 
podpisała umowę z Polską Grupą Zbrojeniową i Inspektoratem uzbrojenia MON. Zagranicznym partnerem został niemiecki koncern Rhe-
inmetall. To pierwszy na tak dużą skalę projekt modernizacji sprzętu pancernego realizowany w Polsce. kontrakt opiewa na 2,4 miliarda zł!

Projekt obejmuje moder-
nizację, serwis oraz stworzenie 
potencjału przemysłowego de-
dykowanego dla zabezpieczenia 
całego cyklu życia dla 128 Leopar-
dów. Pod koniec projektu dodat-
kowo zostanie unowocześnionych 
kolejnych 14 czołgów pozyska-
nych w ubiegłym roku. Liderem 
w procesie modernizacji będzie 
Bumar-Łabedy, ale zaangażowane 
są też inne spółki: Rosomak S.A. 
(odpowiedzialny za polonizację 
dopancerzenia), OBRUM (odpo-
wiedzialny za proces usprawniania 
i modernizacji trenażerów i sy-
mulatorów), PCO Warszawa S.A., 
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., 
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne 
S.A. w Poznaniu (odpowiedzialne 
za usprawnienia i remont układów 
napędowych). To wydarzenie 
na skalę krajową – dotychczas 
Leopardy były modernizowane 
wyłącznie przez niemieckie firmy.

– W ramach moderni-
zacji udoskonalimy para-
metry ochrony balistycz-
nej, precyzji, siły rażenia 
oraz bezpieczeństwa 
załogi. Zwiększymy też 
zdolność wykrywania, 
identyfikacji i niszczenia 
celów. To bardzo istotny 
kontrakt dla Bumaru-Łabędy. 
Powoli odchodzimy od technolo-
gii wykorzystywanych w czołgach 
T72, PT91 na rzecz rozwiązań za-
chodnich. Właśnie rozpoczynamy 
proces przygotowawczy, który 
obejmie m.in. transfer techno-
logii, przygotowanie infrastruk-
tury zakładu, szkolenia, proces 
weryfikacji technicznej, remonty 
i modernizację serii pilotażowej. 
Projekt ma się zakończyć w 2020 
r. Prototyp oraz pięć pierwszych 
egzemplarzy zostanie zmoder-
nizowanych w Niemczech, gdzie 
odbędą się również szkolenia. 

Gliwicka firma The Farm 51 wzbudziła zainteresowanie 
polskich i zagranicznych mediów za sprawą niezwykłego 
projektu chernobyl VR Project, łączącego świat gier kom-
puterowych z aplikacjami edukacyjnymi. Przenosi on użyt-
kowników do Prypeci i czarnobyla, gdzie w 1986 r. doszło 
do największej katastrofy w historii energetyki jądrowej.

Chernobyl VR Project to 
połączenie gry komputerowej 
z interaktywnym filmem doku-
mentalnym opisującym katastrofę 
i miejsca skażonej strefy. Wirtual-
na podróż na niedostępne tereny 
będzie możliwa dzięki aplikacji wy-
korzystującej m.in. zaawansowane 
skanowanie 3D, zdjęcia sferyczne, 
filmy stereoskopowe i autorską 
technologię rozszerzonej rzeczy-
wistości, którą stworzyli informa-
tycy z Reality 51, dedykowanego 
zespołu działającego w ramach 
The Farm 51. A wszystko to prze-
znaczone będzie na nowoczesne 
okulary wirtualnej rzeczywistości, 
które w najbliższych miesiącach 
pojawią się na rynku. Chernobyl 
VR Project to również realistyczny, 
trójwymiarowy model elektrow-

ni w Czarnobylu i Prypeci, które 
opustoszały po wybuchu reaktora. 
Dzięki temu użytkownicy mogą 
odbyć wirtualną wycieczkę po 
wyludnionym mieście. Podczas 
wyjazdu do Prypeci i Czarnobyla 
producenci wykonali 100 tys. 
zdjęć, z których powstał trójwy-
miarowy model terenu. 

– Chernobyl VR Project to nie-
zwykle ambitny projekt. Dla The 
Farm 51 to również wejście na 
zupełnie nowy rynek, który nie jest 
związany z grami komputerowymi. 
Rynek Virtual Reality „wybuchnie” 
już w przyszłym roku i chcemy, 
by nasza aplikacja była jedną 
z pierwszych atrakcji dla fanów 
wirtualnej rzeczywistości. Chcemy 
pokazać miejsce, które nie jest 
łatwo dostępne, które wielu ludzi 

Kolejne czołgi będą już moderni-
zowane już w Gliwicach. Testowa-
nie i badania pierwszego unowo-
cześnionego Leoparda mają się 
rozpocząć na początku 2018 r. 
 – wyjaśnia Wojciech Patoła, 
dyrektor zarządzający Bumaru
-Łabędy S.A.

Obecnie w Bumarze-Łabedy 
zatrudnionych jest prawie 800 
osób. Do tego dochodzą jeszcze 
pracownicy spółek zależnych – 
w sumie około 1200 pracowników. 

– Do realizacji nowego pro-
jektu będą potrzebni nowi lu-
dzie. Oczywiście wykorzystamy 

potencjał naszych pracowników 
– spawaczy, pracowników obrób-
ki i montażu oraz konstruktorów, 
technologów i logistyków. Ko-
nieczne jednak będzie zwiększe-
nie zatrudnienia osób z nowymi 
kwalifikacjami – mówi Wojciech 
Patoła.  (mf)

Firma z Gliwic zaprasza  
do czarnobyla

chciałoby odwiedzić, ale nie ma 
takiej możliwości. Mamy za sobą 
już dwie długie wizyty w Czar-
nobylu i Prypeci, które pozwoliły 
zebrać bardzo obszerny materiał. 
Są to głównie zdjęcia i filmy. Uzy-
skaliśmy status grupy badawczej 
i mogliśmy dotrzeć do miejsc, któ-
re nie są normalnie dostępne dla 

turystów. Dzięki temu, pokażemy 
lokacje, których nie zobaczą nawet 
osoby realnie zwiedzające skażoną 
strefę – powiedział „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – Gli-
wice” Łukasz Mach, dyrektor ds. 
PR i marketingu The Farm 51. 

Projekt został opisany przez 
polskie i zagraniczne portale 

internetowe. Został też zapre-
zentowany w polskiej telewizji 
oraz m.in. podczas targów Po-
znań Game Arena. Projekt zo-
stanie szeroko zaprezentowany 
w kwietniu 2016 r. – wówczas 
przypada 30 rocznica katastrofy 
czarnobylskiej.

 (mf)

leopardy do liftingu
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Producentem programu „Wynalazcy przyszłości” jest Discovery Networks, a producentem wykonawczym ATM Grupa. CANAL+ DISCOVERY emituje rocznie do 120 godzin 
polskich produkcji. W dziesięcioodcinkowej serii widzowie zobaczą wynalazców i naukowców z całej Polski: Pomorza, Wrocławia, Warszawy, Śląska, Torunia, Poznania, 
Lublina, Łodzi, Szczecina i Krakowa.

Premierowe odcinki serii „Wynalazcy przyszłości” można oglądać tylko w caNal+ DIScOVeRy, w środy, o 21.00.

Dr aleksandra Ziembińska-buczyńska – naukowiec, badacz, mikrobio-
log z katedry biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środo-
wiska i energetyki Politechniki Śląskiej została współprowadzącą naj-
nowszego programu dokumentalnego canal+ Discovery – „Wynalazcy 
przyszłości”. Dokument emitowany jest w telewizji w każdą środę.

Jest Pani naukowcem od 12 lat 
związanym z Politechniką Śląską. 
Prowadzi Pani zajęcia ze studenta-
mi. Dlaczego wybrała pani akurat 
mikrobiologię? 

– Studiowałam biologię i mikrobiologia była 
pierwszym przedmiotem, który naprawdę 
mi się spodobał. Fascynuje mnie taki „mi-
krokosmos". Mikrobiologia jest podstawą 
wielu gałęzi biotechnologii. Cała produk-
cja mikrobiologiczna – farmaceutyki, che-
mikalia możemy produkować w oparciu 
o mikroorganizmy, bez szkody dla takich 
organizmów, po prostu zmieniając ich wa-
runki życiowe. Jest to nauka z jednej stro-
ny podstawowa, z drugiej daje możliwość 
aplikacji w przemyśle. Biotechnologia jako 
połączenie biologii i nauk technicznych daje 
nową interdyscyplinarną jakość. Stąd moja 
obecność na Politechnice Śląskiej. 

Jako naukowiec ma pani na swoim 
koncie kilka sukcesów….

– Od kiedy pracuję na Politechnice Śląskiej, 
zajmuję się popularyzacją nauki. Zaczęłam 
od pisania. Dwukrotnie byłam laureatką 
konkursu Forum Akademickiego na artykuł 
popularno-naukowy, współpracowałam 
z portalami i wydawnictwami tematycz-
nymi. Dwa lata temu zdecydowałam się 
na udział w konkursie dla naukowców 
FameLab. Doszłam do półfinału. W ubie-
głorocznej edycji zajęłam trzecie miejsce, 
zdobyłam też nagrodę publiczności. 

W jaki sposób z laboratorium trafiła 
pani na szklany ekran?

– Filmy prezentowane przez nas podczas 
FameLab są wrzucane do internetu. Oglą-
dają je m.in. ludzie, którzy szukają pro-
wadzących do różnych programów. Tak 
to się zaczęło. 

Odnajduje się pani w roli prowadzącej?

– To trudna praca, ale na szczęście nie 
musimy być aktorami, mamy być naturalni. 
Współpracuję z Markiem Kotelnickim. Ja 
jestem gadułą, lubię poznawać nowych 
ludzi, nowe rzeczy, a do tego interesuję 
się nauką, dlatego byłam dobrym mate-
riałem na osobę, która oprowadza widza 
po technologicznym i naukowym świecie. 
Marek z kolei jest świetny w nowinkach 
technologicznych, zajmuje się uruchamia-

niem start-upów i współpracuje z ludźmi, 
którzy pracują w przemyśle. Ja jestem bar-
dziej naukowa, a on techniczny. Tworzymy 
bardzo dobry duet. 

Pierwszy odcinek „Wynalazców przy-
szłości” już za nami. Jak postrzega 
pani siebie na ekranie?

– Podobno wyszliśmy lepiej niż na żywo. 
Po montażu zupełnie inaczej się siebie 
postrzega niż podczas nagrania. To bardzo 
dziwne uczucie oglądać siebie na wizji. Za-
pewniam jednak, że produkcja jest bardzo 
dobrej jakości i nie odbiegamy od innych 
produkcji naukowych na świecie. 

Program „Wynalazcy przyszłości” pro-
muje pomysły polskich naukowców. 
Jest ich całkiem sporo, a nasi rodzi-
mi wynalazcy odnoszą spore sukce-
sy, które jednak niestety nie są znane 
szerszej publiczności. Jakie wynalazki 
przyszłości zmienią nasz świat?

– Staramy się pokazywać szczegóły prezen-
towanych rozwiązań. W pierwszym odcin-
ku pokazaliśmy dmuchany metal Oskara 
Zięty, producenta m.in. mebli. To niezwykły 
człowiek, który twierdzi, że „nie wiedział, 
że się nie da, dlatego mu się udało". Był też 
19-letni Bartek Ambrożkiewicz, konstruktor 
inteligentnych lusterek motocyklowych, 
które dostosowują się do pozycji kierow-
cy. Bartek dopiero zaczyna studia, a już 
ma złożone zgłoszenie patentowe. Jest też 
elektroniczna kostka Dice'a do gier plan-

szowych. To pierwszy polski produkt, który 
znalazł się w ofercie Apple’a. 

Jak ocenia pani gliwickie możliwości 
technologiczne na tle całego kraju?

– Jeździmy po całej Polsce i prezentujemy 
wynalazki i możliwości ludzi z różnych jej 
zakątków. Będzie też odcinek o Śląsku, 
w którym zostanie zaprezentowana m.in. 
Politechnika Śląska. Uważam, że Gliwice 
mają ogromny potencjał naukowy, jest tez 
mnóstwo młodych ludzi, którzy świetnie 
sobie radzą zarówno w nauce, jak i na 
rynku bardziej praktycznym – w biznesie. 
Nie odbiegamy od pozostałych części kra-
ju. Jesteśmy bardzo mocnym ośrodkiem. 

Na Politechnice Śląskiej organizo-
wana jest akcja rekrutacji kobiet na 
uczelnię. Nazywa się „Dziewczyny na 
Politechniki”. czy trudno o kobietę 
naukowca?

– Jest bardzo dużo kobiet naukowców. Wy-
starczy przejść się po Politechnice. Dawniej 
uczelnia była zdominowana przez męż-
czyzn. Teraz mamy bardzo dużo studentek, 
głównie na biotechnologii, ochronie śro-
dowiska, inżynierii biomedycznej. Kobiety 
zaczynają wykorzystywać swój potencjał. 
Byłyśmy nauczone, że jesteśmy stworzone 
tylko do przedmiotów humanistycznych. 
Teraz to się zmienia. Uzupełniamy się 
z mężczyznami, nasza wiedza jest komple-
mentarna, dlatego możemy razem tworzyć 
nową jakość. 

Jakie ma pani plany na przyszłość? 
czy zwiąże się pani z telewizją?

– Przede wszystkim jestem naukowcem. 
Nie planuję kariery medialnej. To fajna 
przygoda, ale jestem naukowcem, na-
uczycielem. I przy tym zostanę. 

Rozmawiała Monika Foltyn

Naukowiec z Politechniki  
w świecie wynalazków

Dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska podczas nagrywania programu „Wynalazcy przyszłości"
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miasto

W ubiegłym roku zakończono kilka bardzo istotnych dla miasta in-
westycji, m.in. budowę ostatniego odcinka DTŚ i modernizację uli-
czek Starówki. każdego roku sytuacja miast oraz praca samorządów 
i prezydentów poddawana jest ocenie. W 2015 r. zarówno Gliwice, 
jak i prezydent miasta zostali nagrodzeni licznymi wyróżnieniami.

Umiejętnie wykorzystujemy fundusze 
unijne, jesteśmy zadowoleni, że mieszkamy 
właśnie w Gliwicach, mieście o wysokim 
standardzie życia. To tylko niektóre z wnio-
sków płynących z przyznanych nagród 
i wyróżnień dla miasta i Prezydenta Gliwic.

Miasto nagrodzone
W 2015 r. Gliwice zostały docenione 

m.in. przez Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w 19. edycji konkursu „Modernizacja 
roku 2014” za przebudowę ul. Akademic-
kiej. Wcześniej była zwykłą ulicą miejską, 
po której odbywał się regularny ruch. 

Po zakończeniu robót przestrzeń 
zyskała nowy blask i znaczenie – stu-
denci i mieszkańcy Gliwic mogą się 
cieszyć pięknym deptakiem z fon-
tanną, skwerami i ławkami, które 
służą wypoczynkowi i podkreślają 
akademicki charakter dzielnicy. 

Zostaliśmy też docenieni w rankingach 
pisma "Wspólnota" – zajęliśmy II miejsce 
w kategorii miast na prawach powiatu, 
w klasyfikacji podsumowującej wydatki 
samorządów na infrastrukturę techniczną 
w 2014 roku oraz V miejsce w rankingu 
Najbogatsze Samorządy 2014. Gliwice 
znalazły się też na 6 miejscu wśród 58 

miast na prawach powiatu w XI Rankingu 
Samorządów 2015 przygotowanym przez 
dziennik „Rzeczpospolita”.

– Ranking ma duże znaczenie zarówno 
dla władz lokalnych, jak i dla mieszkańców. 
Pokazuje, jakie efekty może przynieść do-
bre zarządzanie i realizacja starannie przy-
gotowanych strategii. Mieszkańcy mogą 
sprawdzić, czy działania wybranych przez 
nich władz przyczyniają się do rozwoju 
gminy. Każdy mieszkaniec łączy te zależno-
ści – wysokie miejsce w rankingu oznacza, 
że mój samorząd, moje władze, dobrze 
służą mieszkańcom – podkreślał podczas 
gali wręczenia wyróżnień prof. Jerzy Buzek, 
przewodniczący kapituły konkursowej.

Ranking Samorządów jest prestiżo-
wym, ogólnopolskim plebiscytem, który 
wyróżnia najlepiej zarządzane miasta 
i gminy w Polsce. Nagradzane są samorzą-
dy, które optymalnie dbają o rozwój i pod-
niesienie jakości życia swoich mieszkańców, 
zgodnie z regułami odpowiedzialności 
i bezpieczeństwa finansowego. Gliwice 
były jedynym miastem, które otrzymało 
dwa dyplomy. Zajęliśmy też pierwsze 
miejsce (skok z 28 pozycji) wśród miast 
na prawach powiatu w rankingu samorzą-
dów najlepiej wykorzystujących fundusze 
unijne. Suma środków pozyskanych z Unii 
Europejskiej w 2014 r., w przeliczeniu na 
jednego gliwiczanina, wyniosła 1 425 zł.

 
Dzięki tym funduszom w Gli-

wicach m.in. zmodernizowano 
gospodarkę wodno-ściekową, 
uzbrojono tereny poprzemysłowe 
dawnej Fabryki Drutu, rozbudowa-
no inteligentny system kierowania 
ruchem, zbudowano Drogową Trasę 
Średnicową.

 Mamy też najwyższe dochody bu-
dżetowe wśród miast na prawach po-
wiatu. Kolejny sukces to drugie miejsce 
w generalnym zestawieniu wszystkich 
średnich miast Polski (między 100 tys. 
a 250 tys. mieszkańców) w Polish Cities 
of the Future 2015/2016 – rankingu 
międzynarodowego ośrodka badawczego 
z grupy Financial Times. Eksperci porów-
nali kilkadziesiąt czynników w 50 lokali-
zacjach w pięciu kategoriach: potencjał 
gospodarczy, przyjazność dla biznesu, 
kapitał ludzki i jakość życia, efektywność 
i opłacalność oraz łączność. Osobną 
kategorią była strategia przyciągania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
Gliwice zajęły drugie miejsce w general-
nym zestawieniu średnich miast Polski. 
Uplasowały się też na 10. pozycji wśród 
wszystkich 50. przeanalizowanych loka-
lizacji zakwalifikowanych do rankingu 
przez ekspertów fDi. Na wysokie noty 
złożyły się wyniki w trzech kategoriach: 
miasto przyjazne dla biznesu (1. miejsce 
wśród średnich miast i 8. miejsce wśród 
wszystkich miast w Polsce), kapitał ludzki 
i jakość życia oraz potencjał ekonomiczny 
(dwukrotnie 5. miejsce wśród średnich 
miast). W 2015 r. Gliwice znalazły się też 
na czele XIII Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego Politechniki Warszawskiej (zaję-
liśmy pierwsze miejsce w kategorii miast 
na prawach powiatu) oraz na pierwszym 
miejscu w rankingu najdynamiczniej 
rozwijających się samorządów w latach 
2003-2014 zorganizowanym przez Sejm 

Ulica Akademicka została przebudowana i zamieniona w deptak. Wraz z przyległym terenem w centrum kampusu akademickiego tworzy 
przestrzeń przyjazną studentom i wszystkim gliwiczanom. Modernizacja zakończyła się pod koniec 2014 r., a w 2015 r. inwestycja zosta-
ła okrzyknięta Modernizacją Roku. Na niemal półkilometrowym odcinku powstał deptak z reprezentacyjnym placem, fontanną, małą 
architekturą i elementami dekoracyjnymi nawiązującymi do herbu gliwickiej Alma Mater. Inwestycja kosztowała około 14,5 mln zł (8 mln zł 
pochodziło z budżetu miasta, 6,5 mln zł z Politechniki Śląskiej)

Gliwice stawiają na nowe technologie. Miasto nie tylko jest przyjazne biznesowi, ale 
też chętnie realizuje śmiałe inicjatywy i innowacyjne rozwiązania, które mają korzystny 
wpływ na rozwój miasta. Nowe technologie często wykorzystywane są w zarządzaniu mia-
stem. Dobrym przykładem jest m.in. inteligentny system sterowania sygnalizacją świetlną 
w Centrum Sterowania Ruchem. Zmiany w Gliwicach i efektywne zarządzanie widać na 
każdym kroku – właśnie zakończyła się budowa DTŚ, najważniejszej inwestycji drogowej 
w historii miasta, dobiegła końca modernizacja Starówki, trwają intensywne prace przy 
budowie Hali Gliwice – jednej z największych tego typu aren w Polsce

2015: Gliwice 
dobrze ocenione
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Gliwicki samorząd działa od 25 lat. Przez ćwierćwiecze miasto zmieniło się nie do poznania. Korzystne prze-
miany widać w każdej dzielnicy. Gliwice nie tylko wypiękniały, ale też stały się jednym z najlepszych do życia 
miejsc w regionie. Mamy niskie bezrobocie, wysoki dochód w przeliczeniu na mieszkańca, realizowane są 
kolejne ważne dla mieszkańców i rozwoju miasta inwestycje. Powstała strefa ekonomiczna, zbudowano 
autostrady. Miasto stale się rozwija, ma stabilną sytuację finansową. Jest też coraz bardziej ekologiczne 
i inwestuje w sport oraz kulturę. Dyplom za zasługi dla samorządu terytorialnego i odznakę honorową 
(powyżej) prezydentowi Gliwic wręczył Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji.

Rozpoczynający się rok bę-
dzie z pewnością pełen ko-
lejnych wyzwań dla Gliwic…

– W pierwszych miesiącach 
najważniejsze będzie przygo-
towanie do ruchu oraz rozlicze-
nie kosztów budowy Drogowej 
Trasy Średnicowej. Sporo jeszcze 
zostało w tej sprawie do zrobie-
nia – istotne będzie pozyskanie 
środków z rezerwy subwencji 
ogólnej oraz kwestia odszko-
dowań. 

Służba zdrowia to kolejny 
obszar wymagający uwagi.

– Gliwickie szpitale to ważna 
kwestia, którą musimy się za-
jąć. Zamierzamy przeprowadzić 
zakrojoną na szeroką skalę mo-
dernizację tych placówek. Nie-
stety, w sytuacji w jakiej znaj-
duje się polska służba zdrowia, 
bardzo trudno jest przygoto-
wać założenia takiego projektu. 
Niestabilność kontraktowania, 
zaskakujące zmiany prawne 
sprawiają, że bardzo trudno 
jest planować w sposób od-
powiedzialny. 2016 rok będzie 
również czasem, w którym na 
szeroką skalę rozpocznie się 
realizacja projektów finanso-
wanych z nowej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej. 
Gliwice oczywiście również 
będą starały się jak najlepiej 
wykorzystać te środki. 

To nie jedyne cele, które 
mają zostać zrealizowane 
w 2016 r. 

– Bardzo istotna z powodów 
społecznych będzie dla nas rów-
nież przyszłość Kopalni Sośnica. 
Jestem przekonany, że przy od-
powiedzialnym właścicielskim po-
dejściu, KWK Sośnica może dalej 
funkcjonować, a nawet w nie-
dalekiej przyszłości przynosić 
zyski. Konieczne są jednak spore 
zmiany, nie tylko w tej kopalni, 
ale w całym polskim górnictwie. 

Po wyborach parlamen-
tarnych i zmianie władzy 
w Polsce istotna będzie 
dobra współpraca między 
rządem a samorządami lo-
kalnymi. 

 Pod koniec stycznia zaplanowa-
no pierwsze w kadencji nowego 
gabinetu posiedzenie Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Rok 2016 bę-
dzie bardzo istotny dla dialogu 
między władzą centralną a sa-
morządami. Pierwsze sygnały ze 
strony poszczególnych ministrów 
były pozytywne. Jest jednak wiele 
trudnych tematów do dyskusji, 
w tym chociażby sprawa rekom-
pensaty samorządom wpływów 
z PIT, które znacząco się zmniej-
szą, o ile zostanie wprowadzony 
w życie projekt podwyższenia 
kwoty wolej od podatku. 

W zarządzaniu Gliwicami od początku realizuje wizję 
sprawnie funkcjonującego miasta nowoczesnych tech-
nologii, zrestrukturyzowanego, zapewniającego miesz-
kańcom pracę i dobry standard życia. Jest najdłużej 
urzędującym prezydentem miast w Polsce. Gliwicami 
zarządza od 23 lat. W sprawach samorządu jest autory-
tetem nie tylko jako prezydent Gliwic – w 2015 r. stanął 
na czele Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin i Po-
wiatów Subregionu centralnego. O planach dla Gliwic 
na rok 2016 rozmawiamy z Zygmuntem Frankiewiczem.

RP, Politechnikę Warszawską i Fundację Polskie-
go Godła Promocyjnego Teraz Polska. Gliwice 
zajęły też 3. miejsce wśród miast od 150 do 
300 tys. mieszkańców w rankingu miesięcznika 
Forbes i Centralnego Ośrodka Informacji Gospo-
darczej. Coroczny ranking miast atrakcyjnych 
dla biznesu bada wskaźnik przyrostu liczby firm 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Ranking 
wyłania miasta o przyjaznej atmosferze bizne-
sowej, umiejętnie zarządzane, łączące biznes 
z nauką i skutecznie wykorzystujące swoje atu-
ty. Kolejnym ważnym rankingiem była Diagnoza 
Społeczna 2015 pod redakcją prof. Janusza Cza-
pińskiego. Jest to szczególnie istotne podsumo-
wanie, ponieważ obrazuje zadowolenie miesz-
kańców. Gliwice zajęły 6. miejsce (w porównaniu 
z rokiem ubiegłym awansowaliśmy o 20 pozycji!) 
w kategorii jakości życia oraz 10. pod względem 
zadowolenia mieszkańców. Z zestawienia wyni-
ka, że poziom życia w Gliwicach jest najwyższy ze 
wszystkich przebadanych śląskich miast i żyje się 
tu po prostu znakomicie!

Prezydent Gliwic  
doceniony

Prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz 
został w ubiegłym roku uhonorowany kilkoma 
wyróżnieniami podsumowującymi całokształt 
pracy w 2015 r. Został m.in. wybrany Osobowo-
ścią Roku VI edycji Konkursu „Marka-Śląskie”. 
Ta honorowa nagroda dedykowana jest oso-
bom społecznie odpowiedzialnym, aktywnym 
i przedsiębiorczym, które wniosły znaczny wkład 
w promocję regionu. Kolejne wyróżnienie – 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego – prezydentowi Gliwic przyznał 
Minister Administracji i Cyfryzacji, Andrzej Ha-
licki. Odznaczenia przyznano po raz pierwszy. 
Otrzymało je 37 wybitnych samorządowców, 
polityków wspierających ideę demokracji lo-
kalnej, autorów reform samorządowych oraz 
przedstawicieli organizacji zrzeszających jed-
nostki samorządu terytorialnego. W rankingu 
prezydentów polskich miast, przygotowanym 
przez tygodnik „Newsweek”, prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz zajął drugie miejsce. Jury 
konkursu oceniało m.in. umiejętność pozyskiwa-
nia środków unijnych i przyciągania inwestorów 
oraz zdolności przywódcze w kontekście jakości 
życia w mieście, którym samorządowcy zarzą-
dzają. Zygmunt Frankiewicz został doceniony 
m.in. za rozwój przemysłu, reindustrializację 

oraz logistykę. Kapituła podkreśliła też znaczenie 
współpracy samorządu z biznesem i umiejętne 
przełożenie negatywnych zjawisk na szanse na 
rozwój miasta. 

W 2015 r. Zygmunt Frankiewicz został 
też wyróżniony w Ogólnopolskim Rankin-
gu PERŁY SAMORZĄDU „Dziennika Gazety 
Prawnej” (zajął 2. miejsce w kategorii 
włodarz miasta powyżej 100 tysięcy miesz-
kańców), otrzymał tytuł „Samorządowiec 
roku 2014”, przyznany przez dwutygo-
dnik „Pismo Samorządu Terytorialnego 
WSPÓLNOTA” oraz tytuł Samorządowego 
Menedżera Regionu 2014 r. w woj. śląskim. 
To prestiżowe wyróżnienie przyznał prezy-
dentowi Gliwic „Puls Biznesu”. 

Tytułem Samorządowego Menedżera Regio-
nu nagradzani są przedstawiciele władz lokal-
nych, którzy skutecznie zarządzają gminami i ich 
finansami, a także inwestują w ochronę środo-
wiska i dbają o budowanie aktywności społecz-
nej. Doceniana jest aktywność i dynamizm oraz 
więzi ze społecznościami lokalnymi i umiejętne 
łączenie przedsiębiorczości z samorządnością. 
Prezydent otrzymał też złoty medal za zasługi 
dla policji, statuetkę Okręgu Śląskiego Polskiego 
Związku Działkowców, odznakę „Zasłużony dla 
Politechniki Śląskiej” oraz nagrodę „Orzeł Agatu” 
za szczególne zasługi dla Jednostki Wojskowej 
AGAT im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA”. 

 (mf)
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Gliwicki samorząd chętnie inwestuje w boiska, hale sportowe i si-
łownie na świeżym powietrzu. Tylko w 2015 r. na infrastrukturę 
sportową wygospodarowano z budżetu miasta kilka milionów zło-
tych. Dzięki tym środkom w Gliwicach zmodernizowano kolejne bo-
iska szkolne i utworzono kolejne siłownie pod chmurką.

Uczniowie gliwickich szkół mogą ko-
rzystać z dobrze wyposażonych, nowocze-
snych boisk. Tylko w 2015 r. zakończono 
modernizację tego typu obiektów w 7 
gliwickich placówkach oświatowych – przy 
Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Poczto-
wej, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 
przy ul. Ligonia, SP nr 7 przy ul. Tarnogór-
skiej, ZSP nr 1 przy ul. Kilińskiego, ZSO nr 12 
w Brzezince, w SP nr 13 przy ul. Elsnera oraz 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Wielofunkcyjne kompleksy umożliwiają 
grę w piłkę nożną i ręczną oraz koszykówkę 
i siatkówkę na poliuretanowej nawierzchni 
dodatkowo zabezpieczonej piłkochwytami. 
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 
objęło także bieżnie ze skoczniami do skoku 
w dal, tereny do gier i zabaw, chodniki wyło-
żone betonową kostką, parkingi, monitoring 
i ławki. Obiekty zostały oświetlone, ogrodzo-
ne i zazielenione. Z boisk mogą korzystać 
nie tylko uczniowie, ale też każdy chętny 
do aktywnego spędzania wolnego czasu 
(korzystanie z boiska w MOS jest możliwe 
po uzgodnieniu z dyrektorem placówki).

– Młodzi ludzie chętnie upra-
wiają sport i obecnie mają ku 
temu dobre warunki. cieszy 
nas również to, że obiekty służą 
też okolicznym mieszkańcom 
– mówił podczas inauguracji 
boisk krystian Tomala, zastępca 
prezydenta Gliwic.

Tegoroczne inwestycje w placów-
kach edukacyjnych kosztowały blisko 

30 mln zł. Środki na ten cel w znacznej 
części pochodziły z budżetu miejskiego. 
Pieniądze zostały wydane m.in. na re-
monty, modernizacje i inwestycje. 7 mln 
zł z tej kwoty wydano na modernizację 
infrastruktury sportowej w placówkach 
oświatowych.

Skwery, place i hale
Zmodernizowano również boisko tra-

wiaste przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego 
i Sobieskiego. Inwestycja została zrealizo-
wana w ramach zadania „Rekultywacja 
terenów zielonych nad Ostropką”. Zamon-
towano nowe bramki z siatkami, wyzna-
czono linie boiska. Wykonawca wyrównał 
również teren, wykonał drenaż, zrekulty-
wował trawniki, zamontował nowe ławki. 
O realizacji tej inwestycji zdecydowali 
mieszkańcy w ramach zeszłorocznego 
głosowania na zadania jednoroczne. Koszt 
rekultywacji boiska wyniósł blisko 42 tys. 
zł z budżetu miasta.

Kolejne 400 tys. zł z miejskich środków 
przeznaczono w 2015 r. na modernizację 
boiska przy ul. Sadowej. Powstał nowocze-
sny obiekt wielofunkcyjny do gry w piłkę 
nożną i ręczną oraz koszykówkę. 

Miejsce wypoczynku i rekreacji 
zyskali też mieszkańcy Łabęd – przy ul. 
Zawadzkiego powstał nowy skwer i bo-
isko wielofunkcyjne. Kosztem 338 tys. 
zł (z budżetu miasta) powstało boisko 
z piłkochwytami do gry w piłkę nożną 
i koszykówkę. Na skwerze wybudowa-
no nowe alejki, zamontowano również 
ławki, stół do gry w szachy, posadzono 
krzewy. Powstał też placyk dla dzieci. 
Remont placu zabaw kosztował ok. 180 
tys. zł. Inwestycje zostały zrealizowane 

przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach.

Nie zapomniano też o bokserach – za-
wodnicy i osoby chcące rozpocząć swoją 
pięściarską przygodę mają do dyspozycji 
miejsce treningów. Przy ul. Kozielskiej otwar-
to nowoczesną halę z ringiem. Obiekt two-
rzy zmodernizowana hala sportowa, która 
wcześniej istniała w tym miejscu. Dobudo-
wano do niej nowy segment z szatniami 
i sanitariatami, sauną, salą konferencyjną, 
biurami i pomieszczeniami gospodarczymi.

– Jest to jedna z najnowocześniejszych 
hal bokserskich w Polsce. Jestem z niej 
bardzo zadowolony. Sala jest przepiękna 
i znajduje się w dobrej lokalizacji. Powstała 
między szkołami, wiec każdemu uczniowi 
będzie tu po drodze. Jestem pewien, że te-
raz frekwencja wśród bokserów znacznie się 
zwiększy – mówił podczas otwarcia Henryk 
Wilk, wiceprezes i trener GUKS „Carbo”.

Obiekt ma 470 m2 powierzchni, a miej-
sce do ćwiczeń zajmuje 255 m2. Hala jest 
wielofunkcyjna. Można w niej także uprawiać 
inne dyscypliny sportowe, m.in. w siatkówkę, 
koszykówkę czy piłkę nożną. Przebudowa 
obiektu kosztowała około 970 tys. zł i została 
sfinansowana z budżetu miasta.

Siłownie w całych Gliwicach
W 2015 r., dzięki inwestycjom MZUK, 

mieszkańcy Gliwic zyskali kolejne miejsce 
do wypoczynku i aktywności w plenerze. 
Wybitnie popularne wśród gliwiczan siłow-
nie pod chmurką pojawiły się na osiedlu 
Sikornik, Kopernika oraz w parku Chopina. 

Na zmodernizowanym skwerze na skrzy-
żowaniu al. Sikornik i ul. Derkacza ustawiono 

10 urządzeń umożliwiających trening różnych 
partii ciała. Na skwerze stanęły ławki i stoły 
do gry w szachy oraz tablice do gry w „kółko 
i krzyżyk”. Ponadto uporządkowano zieleń 
i posadzono nowe rośliny. Inwestycja zreali-
zowana na wniosek mieszkańców w ramach 
głosowania na zadania jednoroczne, pochło-
nęła 236 tys. zł z budżetu miasta.

Kopernik również doczekał się plene-
rowej siłowni.

 O budowie zdecydowali miesz-
kańcy oddając swoje głosy na 
zadania jednoroczne w ramach 
konsultacji społecznych dotyczą-
cych planowania wydatkowania 
pieniędzy z miejskiej kasy. 

Nowe urządzenia do ćwiczeń stanęły 
między ulicami Gwiazdy Polarnej i Sy-
riusza. Mieszkańcy mają do dyspozycji 
pięć podwójnych urządzeń, czyli dziesięć 
pojedynczych stanowisk (to m.in. narty 
biegowe, wiosła, rower, jeździec, motyl, 
biegacz i duże koło Tai-Chi). Inwestycja 
kosztowała niemal 64 tys. zł. Również na 
osiedlu Kopernika, przy ul. Centaura wy-
remontowano skwer z nowymi alejkami. 
Odświeżono boiska, zamontowano siatki 
z bramkami i urządzenia do zabawy. In-
westycja również wygrała w głosowaniu 
mieszkańców w budżecie obywatelskim.

Kolejna siłownia powstała w parku 
Chopina. Pojawiło się tam 14 urządzeń, 
m.in. biegacz, narciarz, rowerek i ławka do 
robienia brzuszków. Inwestycja została zre-
alizowana na wniosek mieszkańców, który 
został zgłoszony do zeszłorocznego budże-
tu obywatelskiego. Siłownie pod chmurką 
są już niemal na każdym gliwickim osiedlu. 

Miasto realizuje również ogromną inwe-
stycję sportową – budowę Hali Gliwice oraz 
budowę areny lekkoatletycznej przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych. 
Przy ul. Syriusza powstanie pełnowymiaro-
wa bieżnia okólna, sektor rzutów, skocznie 
wzwyż, do skoku w dal i trójskoku, rzutnie 
do pchnięcia kulą, rozbiegi do rzutu oszcze-
pem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, 
skocznie do skoku o tyczce, rów z wodą do 
biegów z przeszkodami. Będzie także boisko 
wielofunkcyjne, trybuny dla 500 widzów, 
budynek magazynowy i wieża sędziowska. 
Zaplanowano też montaż niezbędnych 
instalacji i ogrodzenia, wykonanie nowych 
chodników i uporządkowanie zieleni. 

 (mf)
Mali sportowcy z SP 11 od listopada 2015 r. mają nowe boisko! Z nowoczesnego obiektu przy ul. Pocztowej korzystają nie tylko uczniowie, ale też 
mieszkańcy dzielnicy Ligota Zabrska

Sport  
to zdrowie!

W czerwcu 2015 r. oddano do użytku siłownię pod chmurką na os. Sikornik. Miejsce cieszy się 
niesłabnąca popularnością przez cały rok! Mieszkańcy chętnie korzystają z urządzeń, ćwiczą 
kondycję i aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu. Podobne obiekty można znaleźć 
m.in. na osiedlu Obrońców Pokoju, przy ul. Horsta Bienka, na Placu Grunwaldzkim, w Wilczym 
Gardle, Łabędach, Sośnicy, Bojkowie, w parkach Szwajcaria i Chopina, na osiedlu Kopernika 
oraz przy ul. Jasnej, gdzie funkcjonuje Street Workout Park
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SPORT

Piast się zbroi.  
będzie historyczne mistrzostwo? 

Mimo przerwy w rozgrywkach w klubie przy ul. Okrzei praca wre. Piłkarze zaczy-
nają przygotowania do wiosny, a działacze wzmacniają skład. Póki co udało się 
pozyskać Martina bukatę – piłkarza ze Słowacji, grającego na pozycji pomocnika. 
Poszukiwani są zawodnicy, którzy realnie wzmocnią skład, a nie będą jedynie jego 
uzupełnieniem. Tydzień temu podopieczni Radoslava látala wrócili do treningów. 
W planach są gry kontrolne i zgrupowanie w hiszpanii. co z tego będzie? „Mistrz 
Polski z tego będzie” – takie głosy coraz częściej słychać w Gliwicach. 

Od jakości przygotowań 
w przerwie między rozgrywka-
mi zależeć będzie forma piłkarzy 
Piasta Gliwice w drugiej części 
rozgrywek i w rundzie finałowej, 
po podziale punktów. Na jednej 
z ostatnich konferencji praso-
wych trener gliwickiej drużyny 
Radoslav Látal mówił o trans-
ferowych planach. Poszukiwani 
są zawodnicy, którzy realnie 
wzmocnią skład, a nie będą je-
dynie jego uzupełnieniem. Klub 
prowadzi rozmowy z kilkoma 
piłkarzami. Poszukiwany jest na-
pastnik i obrońca. Najważniejsze 
jest, by zawodnicy odpowiednio 
przepracowali przygotowania 
do rundy rewanżowej. – Jakie 
paliwo dostarczymy teraz, tak 
pojedziemy przez resztę sezonu – 
mówił na oficjalnej stronie klubu 
Bartosz Szeliga, pomocnik Piasta.

PRZyGOTOWaNIa 
Już RuSZyŁy

Tydzień temu podopieczni Ra-
doslava Látala zameldowali się po 
świątecznej przerwie na stadionie 
przy ul. Okrzei. Od 8 do 12 stycznia 
drużyna przebywała na mini-obo-
zie w Rybniku – Kamieniu, gdzie 
pracowała głównie nad siłą i kon-
dycją. W czwartek (14 stycznia) 
„Piastunki" rozegrają pierwszą grę 
kontrolną z Pniówkiem Pawłowice 
(III liga, grupa opolsko – śląska). 20 
stycznia odbędzie się sparing z Sig-

mą Ołomuniec, a dwa dni później 
sztab szkoleniowy i kadra zawod-
nicza wylecą na zgrupowanie do 
Alicante w Hiszpanii. Na Półwyspie 
Iberyjskim gliwiczanie rozegrają 
trzy mecze sparingowe: 24 stycz-
nia z Strømsgodset IF (norweska 
ekstraklasa), 28 stycznia z CD Al-
coyano (trzeci poziom ligowy roz-
grywek w Hiszpanii) oraz 2 lutego 
z Szachtarem Donieck (czołowa 
drużyna ukraińskiej ekstraklasy). 
Dzień później piłkarze wrócą do 
Polski. 6 lutego rozegrają ostatni 
sparing z czeskim FK Fotbal Trinec 
(II liga czeska).

cORaZ SIlNIeJSI
Martin Bukata to pierwsze 

zimowe wzmocnienie Piasta. 
Działaczom gliwickiego klubu 
bardzo zależało na pozyskaniu 
tego zawodnika. 23-letni Bukata 
pochodzi z Koszyc. Jest wycho-
wankiem miejscowego klubu 
piłkarskiego FC VSS Koszyce, 
w którym spędził ostatnie 3 
lata. Reprezentował też Słowację 
w kadrze młodzieżowej (U-21). 
Piłkarzem gliwickiego Piasta 
zostanie oficjalnie od 1 lutego. 
Zawodnik związał się z klubem 
kontraktem obowiązującym do 
czerwca 2018 roku. – Taki kon-
trakt jest dla mnie dużą szansą. 
Wiem, że tutaj dostanę niezbęd-
ną stabilizację, bo Piast jest 
bardzo poukładanym klubem. 

W Gliwicach można się skupić 
tylko na graniu w piłkę, a to są 
warunki, które dają psychiczny 
spokój. Ale zdaję sobie jedno-
cześnie sprawę, że taka umowa 
to spory kredyt zaufania, który 
muszę zacząć spłacać – mówił 
Bukata po złożeniu podpisu pod 
dwuipółletnią umową z Piastem. 
Słowak będzie musiał na boisku 
udowodnić, że zasługuję na grę 
w pierwszym składzie, ale spora 
konkurencja w drużynie – jak 
sam mówi – go nie przeraża.

MISTRZ JeSIeNI 
MISTRZeM POlSkI?

Pierwszy w historii klubu z Gli-
wic tytuł mistrzowski? To marzenie 
kibiców Piasta. Marzenie… coraz 
bardziej realne. Jeśli Niebiesko – 
Czerwoni utrzymają rewelacyjną 
formę, którą zachwycili całą pił-
karską Polskę w pierwszej części 
sezonu – będą poważnym kandy-
datem do tytułu, nawet po podzia-
le punktów. – Oczywiście każdy 
z nas marzy o tym, by zdobyć tytuł 
mistrza kraju na koniec sezonu. 
To zupełnie normalne, bo każdy 
sportowiec dąży do końcowego 
sukcesu. Wiemy też, że mamy na 
to ogromną szansę i mam nadzie-
ję, że uda nam się ją wykorzystać. 
Musimy jednak pamiętać, że czeka 
nas jeszcze szesnaście meczów 
do rozegrania, a do tego podział 
punktów. Róbmy swoją robotę, 

a na pewno będzie dobrze – mówi 
Marcin Pietrowski, utalentowany 
pomocnik Piasta, który trafił do 
Gliwic pół roku temu z gdańskiej 
Lechii. Wsparciem rzecz jasna 
będą kibice gliwickiego klubu, 
którzy coraz liczniej zasiadają na 
trybunach podczas meczów roz-

grywanych w Gliwicach i systema-
tycznie jeżdżą za drużyną po całym 
kraju, by wspierać piłkarzy swoim 
dopingiem. Pierwszy w Ekstra-
klasie mecz po zimowej przerwie 
Piast Gliwice rozegra 13 lutego na 
wyjeździe z Górnikiem Łęczna.
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Tydzień temu piłkarze Piasta Gliwice wrócili do treningów 
po świąteczno-noworocznej przerwie. W planach jest 
jeszcze m.in. zgrupowanie w Hiszpanii

Frekwencja na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei  
w Gliwicach rośnie. Im lepsza gra, tym pełniejsze 
trybuny. Jak będzie po wznowieniu rozgrywek? 

Mocnym punktem w bramce Niebiesko – Czerwonych jest Ja-
kub Szmatuła, którego wybrano bramkarzem jesieni polskiej 
Ekstraklasy
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kOlORy
miasta

hISTORIa/OGŁOSZeNIa

kOlORy 
miasta

Ostatnie mrozy uświadomiły mi jak bardzo tęsknię za latem. Po minu-
sowych temperaturach przyszło co prawda ocieplenie, ale na przyjem-
ną temperaturę pokojową na zewnątrz przyjdzie nam poczekać jeszcze 
długo. cóż można poradzić takim zmarzluchom jak ja? Podróż do cie-
płych krajów. To jest to! albo podróż do… Raciborza. Znajdziemy tam 
cząstkę egiptu. To alternatywa znacznie tańsza i bardziej bezpieczna. 
W raciborskim muzeum można zobaczyć autentyczną mumię ze świet-
nie zachowanym kartonażem oraz dwoma sarkofagami. Opowieści jak 
zawędrowała do tego miasta są różne – jedne bardziej spektakularne, 
drugie mniej sensacyjne. Wszystkie jednak bardzo interesujące.

Raciborska Egipcjanka czeka na zwie-
dzających „W Domu Ozyrysa” (tak nazywa 
się stała ekspozycja w jednej z muzealnych 
sal). To mumia młodej, około 20-letniej, 
kobiety o imieniu Dżed-Amonet-ius-anch, 
co znaczy „Ona Będzie Żyć”. Mieszkała 
w Tebach, około 3000 lat temu. Kto zakłó-
cił jej wieczny spokój? Baron Anzelm von 
Rotschild, potomek żydowskiej rodziny 

bankierów, który postanowił zrobić ekscen-
tryczny prezent przyszłej żonie. Około 1830 
roku mumię kupił. Nie było to w tamtych 
czasach niczym niezwykłym. Mumiomania, 
czyli moda na wszystko, co można było 
zrobić z zabalsamowanych zwłok, była bar-
dzo powszechna. Przerabiano je na różne 
mikstury, leki, np. na katar i na potencję, 
a czasami nawet służyły za podpałkę w pie-

cach. Wynikało to z tego, że bandaże były 
nasączane asfaltem, czyli żywicą kopalną 
(w języku perskim asfalt to mummija). 
Wracając do opowieści – podobno narze-
czona nie miała tak niezwykłych potrzeb 
i zainteresowań i prezent, wraz z przyszłym 
mężem, został odrzucony. Związek się 
rozpadł. Na szczęście mumia nie. W 1860 
roku rodzina Rothschildów przekazała ją do 
szkolnego gabinetu starożytności w Racibo-
rzu. Inna wersja pomija wątek dziwacznego 
prezentu, po prostu mumię zakupiono, aby 
urozmaicić spotkanie towarzyskie w pałacu 
w Szylerzowicach, gdzie główną atrakcją 
miało być odwijanie z bandaży zmumifi-
kowanych szczątków.

Pierwsze badania zabalsamowanej 
Egipcjanki prowadził nauczyciel gimnazjal-
ny – Wilhelm König, po nim znany profesor 
egiptologii prof. Carl Lepsius z uniwersytetu 
w Berlinie, który zdołał odczytać hieroglify 
znajdujące się na kartonażu opisujące życie 
Dżed-Amonet-ius-anch. W całej tej historii 
jest też gliwicki wątek – w listopadzie 1909 
r. mumia trafiła do Muzeum Górnoślą-
skiego w Gliwicach. To w naszym mieście 
przeprowadzono prace konserwatorskie 
i udostępniono egzotyczny eksponat szer-

szej publiczności. Gimnazjum w Raciborzu 
tak dobrych warunków dla zwiedzających 
nie miało. Gliwice bardzo niechętnie oddały 
Egipcjankę, dopiero w maju 1934 r. W raci-
borskim muzeum czekało na mumię bardzo 
ciekawie zaaranżowane pomieszczenie: zna-
lazły się w nim między innymi wypożyczone 
z Muzeum Egipskiego w Berlinie naczynia 
na wnętrzności – cztery urny kanopskie. 
Zamknięcia pojemniczków przedstawiały 
głowy Synów Horusa w różnych postaciach: 
podobizna z ludzką głową, zdobiła pokryw-
kę pojemnika w którym przechowywano 
wątrobę, postać z głową małpy znajdowa-
ła się na naczyniu służącym do trzymania 
płuc, głowa sokoła widniała na pokrywce 
chroniącej jelita, a postać szakala na wieczku 
zasobnika na żołądek.

Prawie wszystkie egzotyczne ekspona-
ty (poza jedną z kanop) przetrwały wojnę 
i lata późniejsze i dzisiaj możemy w Raci-
borzu przenieść się bez trudu do Egiptu. 
Dodatkową niespodzianką niech będzie 
budynek muzeum, który dawniej był ko-
ściołem. Świetny przykład nowej funkcji 
w obiekcie zabytkowym.

Ewa Pokorska
Miejski Konserwator Zabytków

OFERTA PRACY

    Pokrywa sarkofagu wewnętrznego

Wnętrze ekspozycji, którą można oglądać w raciborskim muzeum imituje komorę 
grobową. Kartonaż (po prawej) - wewnętrzną osłoną mumii wykonaną z płócien i gipsu, 
kolorowo pomalowana z wymodelowaną głową.

Wnętrze skrzyni sarkofagu wewnętrznego
fo
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Numer naboru 1/2016

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice, Pl. Inwalidów Wojennych 12,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (referent)

W DZIale lOkalI kOMuNalNych w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie na-
leżało:
• nadzór nad realizacją powierzonych czynno-

ści administrowania i zarządzania zasobami 
Skarbu Państwa, 

• merytoryczna weryfikacja rozliczania kosz-
tów utrzymania zasobów Skarbu Państwa,

• prowadzenie spraw o umorzenia należności 
pieniężnych za użytkowanie lokali stanowią-
cych własność Miasta Gliwice,

• kontrola windykacji prowadzonej przez za-
rządców zasobów lokalowych,

• przygotowywanie projektów odpowiedzi na 
interpelacje, wnioski i skargi mieszkańców.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• co najmniej rok doświadczenia zawodowego, 

w tym co najmniej pół roku w jednostce 
samorządu terytorialnego,

• znajomość przepisów: ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 
1774), ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. DzU 2014 r., poz. 150 
z późn. zm.), ustawy o własności lokali (t.j. 
DzU z 2015 r., poz.1892),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw publicznych,

• niekaralność za umyślne przestępstwo ści-
gane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
• znajomość kodeksu cywilnego,
• umiejętność redagowania pism urzędowych,
• umiejętność pracy w grupie, analizy i syntezy 

informacji, logicznego myślenia.
cechy charakteru:
• komunikatywność,
• samodzielność,
• zorganizowanie.
Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, 

praca na I lub II piętrze Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej Plac Inwalidów Wojennych 
12 lub 20 Gliwice,

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

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na 

stronie internetowej Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej - www.zgm-gliwice.pl w za-
kładce „Praca”)

• dokumenty potwierdzające doświadczenie 
zawodowe (potwierdzone kserokopią doku-
mentów, wystawionych przez pracodawców 
lub zleceniodawców, z których wynika okres 
świadczenia pracy),

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
(kserokopie),

• oświadczenie od kiedy może nastąpić za-
trudnienie,

• oświadczenie o niekaralności za umyślne 
przestępstwo,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw 
publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności

• do czynności prawnych.
• oświadczenia 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 2015 
r., poz. 2135 z późn. zm.)”

- „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
moich danych osobowych zgodnie z wymogami 
ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU z 2014 r., poz. 1202)”.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie pod-
pisane. 

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

składać w zamkniętych kopertach ozna-
czonych nr naboru 1/2016, w Sekretariacie 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (I pię-
tro), Plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 
Gliwice.

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do 25.01.2016 do godz. 15.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej po ter-
minie, nie będą rozpatrywane.

• Do oferty mogą być dołączone inne doku-
menty, w tym opinie lub referencje z po-
przednich miejsc pracy.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/239-11-19.

• Planowany termin przeprowadzenia testów 
merytorycznych: 27 stycznia 2016 r. godz. 9.00.

• Inne informacje:
• Regulamin naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach jest dostępny na 
stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl 
w zakładce „Praca”.

• Zastrzega się informowanie o zakwalifiko-
waniu do testów merytorycznych wyłącznie 
kandydatów, których dokumenty aplikacyjne 
spełniały wymogi formalne zawarte w ogło-
szeniu o naborze.

• Nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby za-
interesowane zwrotem dokumentów mogą je 
odebrać w Zakładzie, zgłaszając się osobiście. 
Nieodebrane dokumenty po trzech miesią-
cach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

• Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU z 2014 r., poz. 
1202) publikacji w Biuletynie Informacji Publicz-
nej podlegają dane osobowe kandydata zatrud-
nionego w wyniku przeprowadzonego naboru. 

• ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w jednostce w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekroczył 6 %.

• Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, o którym mowa wyżej, jest 
mniejszy niż 6 % kandydat, chcący skorzystać 
z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu 
składa wraz z wymaganymi dokumentami 
kopię dokumentu potwierdzającego nie-
pełnosprawność.
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poszukuje kandydatów na stanowisko:

kIeROWca  
(kaT. c+e)  
W Ruchu  

MIĘDZyNaRODOWyM

siedziba firmy: Gliwice 
nr ref.: Kierowca/MSI/2016 

Oferujemy: 
• Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijają-

cej się firmie istniejącej na rynku od 26 lat
• Atrakcyjny system wynagrodzeń w opar-

ciu o płacę zasadniczą, diety, ryczałty za 
nocleg, MILOG, premie, itp.

• Pakiet świadczeń pozapłacowych w po-
staci opieki medycznej lub programu 
sportowo-rekreacyjnego

• Pakiet świadczeń socjalnych
• Atrakcyjne ubezpieczenie grupowe
• Terminowe wypłaty wynagrodzenia  

i innych świadczeń należnych
• Szkolenia wprowadzające 
• Miłą atmosferę pracy

Wymagania:
• Ważne prawo jazdy kategorii C+E
• Elektroniczna Karta Kierowcy
• Doświadczenie 
• Dyspozycyjność
• Oświadczenia o niekaralności
• Posiadanie uprawnień do przewozu ADR 

będzie dodatkowym atutem

Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie swojego CV na adres 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl  
lub na adres Śląskie Centrum Logistyki 
SA ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szcze-
gółowe informacje dostępne są także na 
stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla reali-
zacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
Dzu z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

OGŁOSZeNIa

NIERUCHOMOŚCI OFERTA PRACY

KOMUNIKATY

zAgOsPOdAROwANIE PRzEsTRzENNE NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości: 
• działka nr 367, obr. Nowe Miasto, 

o pow. 0,0083 ha, położona przy ul. 
Gen. andersa 66 w Gliwicach, z księ-
gi wieczystej nr Gl1G/00045033/4, 

• działka nr 368/2, obr. Nowe 
Miasto, o pow. 0,6560 ha, po-
łożona pomiędzy ul. kozielską  
a ul. Gen. andersa w Gliwicach, z księ-
gi wieczystej nr Gl1G/00045033/4.

Łączna pow. gruntu: 0,6643 ha.
Termin przetargu: 
3 lutego 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
1 150 000,00 zł
Wadium: 115 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I ustny przetarg nieograniczony na od-
danie w użytkowanie wieczyste grun-
tu z jednoczesną sprzedażą prawa 
własności zabudowań. Przedmiotem 
przetargu są działki położone w Gli-
wicach oznaczone nr:
• 69, obręb żorek, położona na płn. 

od ul. chorzowskiej o powierzch-
ni 0,4706 ha, księga wieczysta 
Gl1G/00041447/1,

• 70, obręb żorek, położona przy ul. 
chorzowskiej 103 o powierzch-
ni 0,6357 ha, księga wieczysta 
Gl1G/00086530/7,

• 395/2, obręb żorek, o powierzch-
ni 1,0077 ha, księga wieczysta 
Gl1G00086530/7,

• 73, obręb żorek, położona na płn. 
od ul. chorzowskiej o powierzch-
ni 0,0076 ha, księga wieczysta 
Gl1G/00012308/3,

• 74, obręb żorek, położona na płn. 
od ul. chorzowskiej o powierzch-
ni 0,0014 ha, księga wieczysta 
Gl1G/00032053/6,

• 22/7, obręb żorek, położona na płn. 
od ul. chorzowskiej o powierzch-
ni 0,7109 ha, księga wieczysta 
Gl1G/00031718/9.

Łączna powierzchnia gruntu: 2,8339 ha.
Termin przetargu: 
27 stycznia 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
cena wywoławcza nieruchomości netto:  
5 990 038,00 zł
C e n a  z b yc i a  zo s ta n i e  w y l i c zo n a 
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 wylicy-
towaniu ceny zostanie doliczony 23% VAT).
Sprzedaż budynków zwolniona z opodatko-
wania 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: 600 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
20 stycznia 2016 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rokowania po II ustnym przetar-
gu nieograniczonym na sprzedaż 
prawa własności nieruchomo-
ści zabudowanej, obejmującej  
działkę nr 1327, obręb Sośni-
ca, o powierzchni 0,4187 ha, po-
łożonej przy ul. Sikorskiego 58  
w  G l i w i c a c h ,  z a p i s a n e j 
mw kW nr Gl1G/00020177/4. 

Termin rokowań: 4 lutego 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 
821 400,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. DzU nr 
177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.) nieruchomość 
zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT. 

Zaliczka: 82 200,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosz-
tów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU  
z 2014 r., poz. 1490).

Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz 
wpłaty zaliczki: 29 stycznia 2016 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości:
• działka nr 76/2, obr. żorek, o pow. 

1,6492 ha,
• działka nr 77, obr. żorek, o pow. 

0,1787 ha,
położone przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, 
stanowiące własność Gminy Gliwice, KW nr 
GL1G/00046417/7, łączna pow. gruntu:1,8279 
ha, zabudowane kompleksem budynków 
o charakterze magazynowym, warsztatowym 
i biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 
2546,37 m².

Termin przetargu: 
14 marca 2016 r., godz. 11.00

Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146

cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
3 700 000,00 zł

Wadium: 370 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
9 marca 2016 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności niezabu-
dowanej części nieruchomości, ozna-
czonej jako działka nr 1325/2, obręb 
Sośnica, o pow. 0,2343 ha, położonej 
przy ul. żeromskiego w Gliwicach, za-
pisanej w kW nr Gl1G/00001426/6. 

Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
316 800,00 zł
Wadium: 31 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności niezabudo-
wanej nieruchomości, oznaczonej jako 
działka nr 70, obręb Nowe Gliwice, 
o powierzchni 0,1798 ha, położonej 
w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej, sta-
nowiącej własność Miasta Gliwice, 
zapisanej w kW nr Gl1G/00069554/6.
Termin przetargu: 
26 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 325 700,00 zł
Wadium: 32 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
21 stycznia 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

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do:

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

Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:

•	 nr 1/2016 do 26 stycznia 2016 r.
•	 nr 2/2016 do 26 stycznia 2016 r.

•	 nr 3/2016 do 26 stycznia 2016 r.
•	 nr 4/2016 do 26 stycznia 2016 r.

PREzYdENT MIAsTA gLIwICE

INFORMUJE,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
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.

PREzYdENT MIAsTA gLIwICE

INFORMUJE,

wynajęcia:
•	 nr 800-803 do 20 stycznia 2016 r.

ZMIaNa GODZIN PRacy bIuRa ObSŁuGI ŚRODkÓW PFRON

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji  
Sp. z o. o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice 

Zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego organizowanego  
wg procedur określonych „Regulaminem PWiK Gliwice” pn.

„Dostawa wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radio-
wymi  

oraz dostawa wodomierzy”.
Termin składania ofert:  

19 stycznia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

19 stycznia 2016 r. o godz. 10.00

o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego część Osiedla brzezinka, położoną na zachód od ulicy bydgoskiej i ulicy 

lubelskiej (sporządzonego na podstawie uchwały numer XXXIV/659/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z dnia 9 maja 2013 roku) we fragmentach wskazanych na załączniku graficznym.

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. DzU z 2015 roku, poz. 199 
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 oraz 
art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. DzU z 2013 r., poz. 1235 
z późn. zm.), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 
4 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. DzU 
z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zawiadamiam 
o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu ww. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko od 21 stycznia do 18 lutego 2016 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21),  
w następujący sposób:

poniedziałki i piątki – w godz. 8.00-12.00
wtorki i środy – w godz. 12.00-16.00
czwartki – w godz. 13.00-17.00

w pokoju numer 510 (V piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się 3 lutego 2016 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – sala 146 
(I piętro) o godzinie 16.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Prezydenta Miasta Gliwice, z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym 
terminie do 3 marca 2016 roku.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy od-
działywania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Prezydent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag 
nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta 
dodatkowo Rada Miasta Gliwice.

OgŁOszENIE
PREzYdENTA MIAsTA gLIwICE

Fragmenty projektu 
planu, których dotyczy 
wyłożenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach informuje, że następuje zmiana 
godzin pracy Biura Obsługi Środków 
PFRON, znajdującego się przy ul. Zwy-
cięstwa 34 w GOIN. Od 4 stycznia 2016 r. 
obsługa interesantów odbywa się we-
dług harmonogramu:

• poniedziałek, godz.12.30 – 16.30,
• wtorek, godz. 12.30 – 15.00,
• środa, godz. 8.00 – 11.00,
• czwartek, godz. 8.00 – 11.00,
• piątek, godz. 8.00 – 11.00.

mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
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OGŁOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

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.  

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

UŻYTKOwE

LOKALE NA sPRzEdAŻ

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

 □ ul. ReyMONTa 22, lokal nr 3, parter, pow. 31,41 
m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do Wc na 
klatce schodowej (części wspólne)
Termin przetargu: 
21 stycznia 2016 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 38 300 zł 
Wadium: 2000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
15 stycznia 2016 r.

 □ ul. DRZyMaŁy 11, lokal nr 6, I piętro, pow. 29,33 
m2 + piwnice: 7,23 m2 + 4,76 m2, 1 pokój, kuchnia, 
Wc, przedpokój
Termin przetargu: 
21 stycznia 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 48 000,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
15 stycznia 2016 r.

 □ ul. kRZyWa 9b, lokal nr 6, II piętro, pow. 51,47 
m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, z dostępem 
do Wc usytuowanego na klatce schodowej
Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 89 100,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 
27 stycznia 2016 r. od godz. 14.00 do 14.15
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. NaŁkOWSkIeJ 1, lokal nr 6, I piętro, pow. 
85,41 m2, 4 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
131 000,00 zł 
Wadium: 6600,00 zł
Termin oględzin: 
29 stycznia 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. bRacka 16, lokal nr 5, I piętro, pow. 43,15 
m2+ piwnica - 5,07 m2, 2 pokoje, kuchnia, Wc, 
przedpokój

Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 74 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 
27 stycznia 2016 r. od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. STycZyŃSkIeGO 25, lokal nr 2a, I piętro, pow. 
38,83 m2, 2 pokoje, kuchnia (brak wentylacji 
grawitacyjnej), łazienka z Wc, przedpokój (lokal 
nie posiada ogrzewania)

Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 94 100,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 
29 stycznia 2016 r. od godz. 12.50 do 13.05
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. bOJkOWSka 12, lokal nr 13, II piętro, pow. 
40,83 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do Wc 
usytuowanego na klatce schodowej (pozosta-
jącego w częściach wspólnych)

Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 67 100,00 zł 
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 
20 stycznia 2016 r. od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. DĄbROWSkIeGO 23, lokal nr 8, II piętro, pow. 
37,04 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, spiżarka, 
przedpokój

Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 79 700,00 zł 
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 
25 stycznia 2016 r. od godz. 14.10 do 14.25
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. TOSZecka 56, lokal nr 3, parter, pow. 38,31 
m2 + piwnica - 4,15 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 72 800,00 zł 
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 
18 stycznia 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. WaRSZaWSka 14, lokal nr 1, parter, pow. 
28,80 m2 + piwnica - 4,11 m2, 1 pokój, kuchnia, 
Wc, przedpokój
Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 61 100,00 zł 
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 
25 stycznia 2016 r. od godz. 14.35 do 14.50
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. cyRaNecZkI 2, lokal nr 8, I piętro, pow. 44,20 
m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 114 500,00 zł 
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 
20 stycznia 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium:
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. ŚWIĘTOJaŃSka 26, lokal nr 3, I piętro, pow. 
41,36 m2+ piwnica - 10,23 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój
Termin przetargu:
4 lutego 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 99 000,00 zł 
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 
25 stycznia 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. RybNIcka 14, lokal nr 8, II piętro, pow. 30,60 
m2, 1 pokój, kuchnia, Wc, przedpokój

Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 62 000,00 zł 
Wadium:  3100,00 zł
Termin oględzin: 
20 stycznia 2016 r. od godz. 14.00 do 14.15
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ Plac JaŚMINu 10, lokal nr 6, poddasze, pow. 
47,95 m2 + piwnica - 8,79 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z Wc, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze

Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 93 700,00 zł 
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 
22 stycznia 2016 r. od godz. 12.45 do 13.00
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. kOlbeRGa 42, lokal nr 6, I piętro, pow. 39,37 
m2 + piwnica - 4,80 m2, 2 pokoje, kuchnia, Wc, 
przedpokój

Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości: 91 500,00 zł 
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 
18 stycznia 2016 r. od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. PRZeMySŁOWa 6b, lokal nr 2, parter, pow. 
33,93 m2, 1 pokój, kuchnia z dostępem do Wc 
na półpiętrze klatki schodowej (pozostającego 
w częściach wspólnych nieruchomości)

Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 15.00
cena wywoławcza nieruchomości: 47 680,00 zł 
Wadium: 2400,00 zł
Termin oględzin: 
18 stycznia 2016 r. od godz. 14.00 do 14.15
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. MeTalOWcÓW 6, lokal nr II, I piętro, pow. 
131,64 m2, 7 pomieszczeń, 2 pomieszczenia 
sanitarne
Termin przetargu: 
21 stycznia 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 136 900,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
15 stycznia 2016 r.

 □ ul. uSZcZyka 31, lokal nr I, parter, pow. 43,91 
m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 
21 stycznia 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 43 300,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
15 stycznia 2016 r.

 □ ul. bŁOGOSŁaWIONeGO cZeSŁaWa 48, lokal 
nr u-I, parter, pow. 17,91 m2 + Wc – 1,15 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 36 160,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 

27 stycznia 2016 r. od godz. 15.00 do 15.10
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. ZIeMNeJ WODy 6, lokal nr I, parter, pow. 
35,82 m2, 2 pomieszczenia

Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 78 100,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 
28 stycznia 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. ZIeMNeJ WODy 5, lokal nr II, parter, pow. 
29,65 m2+ komórka - 8,37 m2, 1 pomieszczenie

Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 33 200,00 zł
Wadium: 1700,00 zł
Termin oględzin: 
28 stycznia 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. bOhaTeRÓW GeTTa WaRSZaWSkIeGO 
2, lokal nr I, parter, piwnica, pow. 116,90 m2,  
4 pomieszczenia na parterze, 1 pomieszczenie 
i Wc w piwnicy 
Termin przetargu: 
18 lutego 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 573 100,00 zł
Wadium: 28 700,00 zł
Termin oględzin: 
26 stycznia 2016 r. od godz. 9.20 do 9.35 oraz 8 lutego 
2016 r. od godz. 14.45 do 15.00
Termin wpłaty wadium: 
12 lutego 2016 r.

 □ ul. bOhaTeRÓW GeTTa WaRSZaWSkIeGO 
2a, lokal nr II, parter, piwnica, pow. 148,53 m2,  
4 pomieszczenia, 2 korytarze, Wc na parterze, 
3 pomieszczenia w piwnicy
Termin przetargu: 
18 lutego 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 779 500,00 zł 
Wadium: 39 000,00 zł
Termin oględzin: 26 stycznia 2016 r. od godz. 9.00 do 
9.15 oraz 8 lutego 2016 r. od godz. 15.05 do 15.20
Termin wpłaty wadium: 
12 lutego 2016 r.

 □ ul. kRZyWa 1, lokal nr I, parter, piwnica, pow. 
212,52 m2, 9 pomieszczeń, korytarz, klatka 
schodowa na poziomie piwnic; 9 pomieszczeń,  
2 korytarze na parterze

Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 288 200,00 zł 
Wadium: 14 500,00 zł
Termin oględzin: 
25 stycznia 2016 r. od godz. 13.40 do 13.55
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ Garaż, usytuowany na północ od ul. kOZIel-
SkIeJ, pow. 22,25 m2

Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości: 11 400,00 zł 
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 
22 stycznia 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

MIEszKALNE

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa  
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1) II przetargu ustnego na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wynajem 
lokalu użytkowego przy ulicy:

 X   ul. Opolskiej 23,  
pow. 34,26 m2 

Termin przetargu: 22 stycznia 2016 r., 
godz. 8.00
Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 1000,00 zł.

2) II przetargu ustnego na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wynajem 
lokalu użytkowego przy ulicy:

 X   ul. bernardyńskiej 59  
(suterena), pow. 108,80 m2 

Termin przetargu: 22 stycznia 2016 r., 
godz. 9.00
Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 2200,00 zł.

3) II przetargu ustnego na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wynajem 
lokalu użytkowego przy ulicy:

 X   ul. Świętojańskiej 29  
(suterena), pow. 33,06 m2 

Termin przetargu: 22 stycznia 2016 r., 
godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 1000,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Szczegóły na www.tbs2.pl

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa  
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu:

I przetargu nieograniczonego ustnego na wysokość stawki czynszu dzierżawnego, nierucho-
mości stanowiącej własność Miasta Gliwice przy ulicy Jana Pawła II, obejmującą część dział-
ki nr 1461, obręb Stare Miasto o pow. 986 m2 (pow. całkowita działki 3913 m2), zapisanej  
w kW nr Gl1G/00038257/8, na której zlokalizowany jest wielopoziomowy parking płatny. 

Termin przetargu: 29 stycznia 2016 r., godz. 12.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8300,00 zł 

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Szczegóły na www.tbs2.pl

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
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OGŁOSZeNIa

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice

informuje,

że od 1 stycznia 2016 roku czynsz dla lokali mieszkalnych w zasobach ZbM I TbS jest obniżony  
z 11,89 zł za 1m² na 11,49 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Dla lokali zajmowanych przez najemców, którzy pomimo 
ciążącego na nich obowiązku ustawowego nie złożyli deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na ich 
gospodarstwo domowe lub których dochody przekraczają ustawowe ograniczenia, stawka czynszu pozostaje bez zmian 
i wynosi 12,80 zł za 1m² powierzchni użytkowej.

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

Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Bank Śląski przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami (parter budynku po lewej stronie od wejścia głównego) oraz w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami pokój 438-440 (IV piętro), tel.: 32/239-12-30 lub 32/238-55-23 lub pod nr 
komunikatora gg: 33868630, 33869399, 33871238, 33865836, 33871315.

Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa opłata należna jest na podstawie art. 71  
ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. 
zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, 

wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3 ww. ustawy,
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, wymienione  

w art. 72 ust. 3 pkt. 4 ww. ustawy,
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne, wymienione w art. 72  

ust. 3 pkt.5 ww. ustawy.

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

użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym oddano nieruchomość na cele mieszkalne,  
a których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez 
Prezesa GuS, może zostać na ich wniosek, przyznana bonifikata od opłaty rocznej. bonifikata wynosi 50% 
kwoty opłaty i jest przyznawana na okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty 
należy składać przed upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca każdego roku dla opłaty bieżącej.

Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu. 

Ponadto informuje o uruchomieniu usługi przypominania o terminie opłaty przez SMS. W celu otrzymywania 
takiej informacji należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody.

PREzYdENT MIAsTA gLIwICE

PRzYPOMINA

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca w Gliwicach, ul. a. asnyka 36,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  

referenta ds. płacowych w wymiarze 0,25 etatu
I. Zakres zadań, które będą wykonywane na 
stanowisku referenta:
• sporządzanie list płac,
• sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla 

potrzeb ZUS i US,
• sporządzanie deklaracji i sprawozdań  

z zakresu PFRON i GUS,
• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu 

oraz innych dokumentów związanych z ubie-
ganiem się przez pracownika o rentę lub eme-
ryturę,

• szczegółowy zakres zadań określi przydział 
czynności.

II. Wymagania na stanowisko referenta
Wymagania niezbędne:
• kandydat jest obywatelem polskim lub 

osobą nieposiadającą polskiego oby-
watelstwa, jeżeli posiada znajomość 
języka polskiego potwierdzoną do-
kumentem określonym w przepisach  
o służbie cywilnej i na podstawie umów 
międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje jej prawo do 
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

• kandydat ma pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzysta z pełni praw publicz-
nych,

• kandydat posiada kwalifikacje zawodowe wy-
magane do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku,

• min. 2-letnie doświadczenie na sta-
nowisku bezpośrednio związanym  
z obsługą wynagrodzeń w oświacie,

• umiejętność obsługi  komputera,  
w szczególności takich programów jak pakiet 
MS Office, Płatnik, QWARK, PFRON,

• znajomość przepisów z zakresu Karty Nauczy-
ciela, prawa pracy, podatkowych i ZUS,

• kandydat nie był skazany prawomocnym wy-
rokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe;

• kandydat cieszy się nieposzlakowana opinią.
W zakresie wykształcenia:
• wykształcenie min. średnie ekonomiczne.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów w zakresie ustaw: o fi-

nansach publicznych, o pracownikach samo-
rządowych oraz o ochronie danych osobowych,

• co najmniej 3-letni staż pracy w jednostce 
oświatowej.

III. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
komunikatywność, umiejętność współpracy w gru-
pie, umiejętność organizowania pracy własnej.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym sta-
nowisku:
• praca w systemie jednozmianowym, godziny 

pracy do uzgodnienia.

V. Informacja o wymaganych dokumentach:
• list motywacyjny,
• życiorys – curriculum vitae,
• oryginał kwestionariusza osobowego,
• kserokopie świadectw pracy;
• kserokopie dokumentów potwierdzające wy-

kształcenie i kwalifikacje zawodowe,

• inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach 
i umiejętnościach,

• oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do 
pracy na danym stanowisku,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych i o niekaralności za przestępstwo po-
pełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list mo-
tywacyjny, szczegółowe CV – powinny być 
opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 
926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22 mar- 
ca 1999 r. o pracownikach samorządowych (DzU 
z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

VI. Informacje dotyczące terminu, miejsca i for-
my składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 21 stycz-
nia 2016 r. do godz. 14.00 w sekreta-
riacie Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca,  
ul. A. Asnyka 36 w Gliwicach. Aplikacje, które 
wpłyną po wskazanym terminie, nie będą roz-
patrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 
32/232-30-33, wew. 15.

Wybór kandydata nastąpi po rozmo-
wach kwalifikacyjnych, które odbędą się  
22 stycznia 2016 r. (piątek) od godz. 8.00, 
ze wszystkimi kandydatami spełniający-
mi wymogi formalne. Wybrany kandydat 
zostanie powiadomiony telefonicznie do  
25 stycznia 2016 r. 
Planowany termin zatrudnienia: od  
1 lutego 2016 r.

VII. Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebra-
ne po 3 miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

VIII. Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych w jednostce,  
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, wyniósł: 6,7%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji ogłoszenia o na-
borze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo  
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania niezbęd-
ne oraz w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać  
z powyższego uprawnienia, zobowiąza-
ny jest do złożenia (wraz z dokumenta-
mi) kopii dokumentu potwierdzającego  
niepełnosprawność.

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

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

• sitodrukarz - wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie zawodowe lub osoby chętne do przy-
uczenia, zakres obowiązków: przygotowywanie i wykonywanie nadruków na odzież, praca fizyczna, 
jedna zmiana, umowa zlecenie z możliwością podpisania umowy o pracę, miejsce pracy: Knurów; 

• ślusarz/monter tablic reklamowych - wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe: 1 rok, 
umiejętność spawania MIG, prawo jazdy kat. B – koniecznie, prace ślusarskie przy produkcji i montażu 
reklam, prace na wysokości na podnośniku i na drabinach, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• elektromonter/elektryk - wykształcenie zawodowe; doświadczenie zawodowe: 1 rok w zawodzie, 
uprawnienia SEP E od 1 KV, uprawnienia spawalnicze oraz na wózki widłowe mile widziane, zakres 
obowiązków: montaż  i naprawa urządzeń elektrycznych oraz linii produkcyjnej, jedna zmiana, 
umowa zlecenie, miejsce pracy: teren Polski;

• referent administracyjno-biurowy z jęz. niemieckim - wykształcenie średnie; zakres obowiązków: 
obsługa osobista, telefoniczna i e-mailowa klientów oraz dostawców, w tym zagranicznych, admini-
strowanie działem zamówień, prowadzenie ewidencji dokumentów, obsługa pełnej korespondencji 
biurowej, obsługa kasy fiskalnej, jedna zmiana, miejsce pracy: Pyskowice;

• mechanik samochodów ciężarowych/kierowca - wykształcenie zawodowe, wymagane doświadcze-
nie zawodowe, umiejętność naprawy samochodów ciężarowych, plandek, miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 7 stycznia 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

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

dostawę materiałów biurowych.
Termin składania ofert: 19 stycznia 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 19 stycznia 2016 r. o godz. 10.00

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

Informujemy, że parlament dokonał zmiany ustawy 
ordynacja podatkowa, wprowadzając obowiązek 
bezpośredniego obciążania klientów prowizją za 
płatność kartą, co jest technicznie niemożliwe do 

wykonania. Do tej pory opłatę tę regulował urząd. 
W  związku z  tym od 1 stycznia 2016 r. w  Urzędzie Miejskim w  Gliwi-
cach nie można płacić kartą należności podatkowych czy regulo-
wać jakichkolwiek innych opłat. Terminale do dokonywania płatno-
ści przestały funkcjonować. Jedyną możliwością regulowania swoich 
zobowiązań finansowych względem miasta pozostanie więc zapłata gotówką  
w kasie urzędu, przelewem lub bez prowizji w kasach ING Banku Śląskiego.

Zrozumiałym jest, że dla wielu gliwiczan będzie to spora uciążliwość. Samorząd 
nie ma jednak obecnie żadnych możliwości zaradzenia tej sytuacji. Podjęliśmy 
natomiast działania zmierzające do tego, aby parlament uchylił dolegliwy dla 
podatników zapis. 
 Marek Jarzębowski
 rzecznik prasowy  Prezydenta Gliwic

WażNe Dla MIeSZkaŃcÓW

Sprawdź ważność karty i – w przypadku utraty jej ważności – złóż „Wniosek  
o przedłużenie ważności Karty Rodzina 3+” na kolejne lata. 

Szczegóły na www.gliwice.eu.

Masz kartę Rodzina 3+?

OFERTY PRACY

http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
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… to nowy cykl, przygotowany przez Gliwicki Teatr Muzyczny. Od stycznia na scenie bajka będzie można posłuchać piosenek z niezwykłymi 
tekstami, w wykonaniu gwiazd.

– Warto zarezerwować sobie w ka-
lendarzu każdy trzeci czwartek miesiąca, 
aby poczuć niezwykłą atmosferę spo-
tkania z muzyką i tekstami – zachęcają 
organizatorzy. Co miesiąc na gliwicką 
publiczność będą czekały muzycznyne 
interpretacje tekstów znanych twórców, 
m.in.: Bolesława Leśmiana, Wojciecha 
Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej czy 
Bułata Okudżawy. W nowym cyklu na 
scenie Bajka zobaczymy takie gwiazdy 
jak: Gaba Kulka, Magda Umer, Jan i Woj-
ciech Młynarscy, Marian Opania, Kata-
rzyna Jamróz czy Andrzej Poniedzielski. 
Koncerty poprowadzi Bogusław Sob-
czuk. Ten znawca muzyki i estrady tak 
opisuje rolę piosenek – Jeśli w zwiercia-

dle teatru przeglądają się dzieje, to do 
lusterka piosenki zagląda codzienność 
ze wszystkimi jej charakterystycznymi 
przejawami: modą, obyczajami, języ-
kiem... Będąc „reportażem”, „doku-
mentem” czy „kroniką” życia, piosenka 
jest także, a raczej przede wszystkim 
– dziełem sztuki. Piosenka, najbardziej 
nawet żartobliwa i frywolna, jest spra-
wą poważną. I tak właśnie, poważnie, 
jako gatunek winna być traktowana. 
Piosenek warto słuchać – tak samo jak 
warto o nich wiedzieć – bo wiedzieć, to 
usłyszeć więcej, doznać i przeżyć głębiej.

21 stycznia cykl zainauguruje wie-
czór z tekstami Agnieszki Osieckiej 
zatytułowany „Dobranoc, panowie”, 
podczas którego wystąpi m.in. Andrzej 
Poniedzielski. – W koncercie wystąpią 
laureatki konkursu na interpretację 
piosenek Agnieszki Osieckiej. Zaśpie-
wają głównie o miłości, a szczególnie 
o destrukcyjnej roli mężczyzn w tym 
wysublimowanym uczuciu. Trudno za-
tem powiedzieć, co wśród tych pań robi 
Andrzej Poniedzielski. Może jego postać 
ma uzmysławiać, jak bardzo obecność 
mężczyzny mąci idealny obraz kobiecego 
świata? – opowiada o nadchodzącym 
wydarzeniu jego reżyser, Jerzy Satanow-
ski. Kolejną odsłoną cyklu, 18 lutego, 
będzie recital Katarzyny Jamróz pt. „Piaf 
i inne”. Z kolei w marcu widzom zgroma-
dzonym w Kinie Amok swoje fascynacje 
przedstawi Marian Opania. 

Szczegóły na stronie  
www.teatr.gliwice.pl

kulTuRa

Piosenka jest dobra  
na wszystko…

Andrzej Poniedzielski

Wśród filmowych, styczniowych propozy-
cji kina amok są m.in. wyjątkowe wydarze-
nia dla najmłodszych: spotkanie Dziecięce-
go Saloniku Filmowego i cykl Dzieciaki na 
horyzoncie. 

Wyjątkowy film i niezwykły gość – to pierwszy nowo-
roczny prezent, który szykuje dla milusińskich gliwickie 
kino. 17 stycznia odbędzie się kolejny Dziecięcy Salonik 
Filmowy. Utrzymane w tradycji niedzielnych poranków 
filmowych spotkanie to okazja, by zaszczepić w młodych 
widzach zainteresowanie kinem i spędzić czas z rodzi-
ną. Tym razem w saloniku prezentowany będzie film 
„Proszę Słonia”, po cyfrowej rekonstrukcji. Dla starszych 
będzie to miły powrót do czasów dzieciństwa, a dla 
młodszych widzów – okazja do poznania bohaterów, 
którzy bawili ich rodziców. Gościem specjalnym stycz-
niowego Dziecięcego Saloniku Filmowego będzie reży-
ser filmu – Witold Giersz. Kolejna gratka dla młodych 
widzów to cykl Dzieciaki na horyzoncie, czyli prezentacje 
filmów z festiwalu Kino Dzieci, który w Amoku odbywa 
się pod hasłem „kinowy podwieczorek”. 24 stycznia na 
młodych widzów będzie czekała magiczna historia ma-
łego Alberta czyli „Hokus-Pokus Albercie Albertsonie”.  
Szczegóły na stronie www.amok.gliwice.pl. 

amok dla najmłodszych 

http://www.tbs2.pl

