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10 stacji.
100 rowerów

ZŁÓŻ WNIOSEK! 

Najpóźniej pod koniec marca gliwiczanie będą mo-
gli korzystać z rowerów z miejskiej wypożyczalni. 
Miasto Gliwice podpisało umowę z operatorem, 
firmą Nextbike Polska. Wykonawca ma 50 dni na 
uruchomienie stacji.
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Jak to zrobić? 

W mieście jest
bezpieczniej

70 lat po ślubie? 
To możliwe!

AKTUALNOŚCI

JUBILEUSZE

SPORT

21 lutego gościem 
Domu Pamięci Ży-
dów Górnośląskich 
będzie Monika Sznaj-
derman, antropolog 
kultury i redaktor na-
czelna wydawnictwa 
Czarne. Na spotkaniu 
opowie o swoich pol-
sko-żydowskich przod-
kach, których opisała 
w książce „Fałszerze 
pieprzu. Historia ro-
dzinna”.

Dzięki DTŚ smog
odjechał z centrum
Co ma droga do powietrza? Bardzo wiele. Wbrew powszechnym przekonaniom dobrze zaprojektowana, nowo-
czesna infrastruktura drogowa może m.in. ograniczać poziom zanieczyszczeń powietrza pochodzących z tzw. 
emisji liniowej. Najprościej rzecz ujmując – w odkorkowanym mieście nie tylko jeździ się, ale i oddycha się lepiej.

Jakość powietrza zależy od 
wielu czynników. Największym 
problemem, zwłaszcza w okresie 
grzewczym, jest w Polsce tzw. ni-
ska emisja. To zanieczyszczenia 
trafiające do atmosfery ze źró-
deł poniżej 40 metrów, głównie 
poprzez proces spalania słabej 
jakości węgla i śmieci w piecach 
oraz przydomowych kotłow-
niach. Wg raportu NIK, w skali 
kraju niska emisja ma niemal 
80-procentowy udział w całkowi-
tej emisji substancji szkodliwych. 
Obciążeniem dla środowiska jest 
również (mniej więcej po równo) 
działalność przemysłowa oraz 
ruch samochodowy przyczynia-
jący się do tzw. emisji liniowej.

Miasto Gliwice od lat in-
westuje w nowoczesną infra-
strukturę drogową. Pozwala 
ona zmotoryzowanym miesz-
kańcom przemieszczać się 
bezpiecznej i zdecydowanie 
płynniej, co ma niebagatelne 
znaczenie m.in. w walce o lep-
sze powietrze.

W marcu minie rok od 
otwarcia w Gliwicach kluczo-
wego odcinka Drogowej Trasy 
Średnicowej – G2. Stanowi on 
część (i zwieńczenie) najistot-
niejszej regionalnej inwestycji 
drogowej ostatnich lat. Jak DTŚ 
zmieniła komunikację w tej czę-
ści Górnego Śląska? 
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DRUGA STRONA W OBIEKTyWIE

17 lutego o godz. 10.00 spotkają się utalentowane przedszkolaki oraz uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. W Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki 
Śląskiej (ul. Konarskiego 18b) zostanie uroczyście zakończony projekt edukacyjny Dni 
Gliwickich Młodych Naukowców. Adepci nauk ścisłych i przyrodniczych zostaną nagro-
dzeni za sukcesy w konkursach przedmiotowych, a później wezmą udział w pokazach  
i warsztatach fizyczno-chemicznych. Projekt został objęty patronatem prezydenta Gliwic 
oraz rektora Politechniki Śląskiej. (fot. materiały organizatora)

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej wystawiło do sprzedaży 11 używanych auto-
busów duńskiej firmy DAB. Są to przegubowce typu 12-1800 z lat 90. XX wieku. Zainte-
resowane zakupem firmy mogły składać swoje oferty z ceną do 9 lutego. – Mimo, że są 
to nasze najstarsze przegubowce, wszystkie są na chodzie – zapewnia Henryk Szary, pre-
zes PKM Gliwice. – Kolejnych 9 autobusów DAB wystawimy do sprzedaży po zakupieniu  
9 nowych pojazdów w czerwcu 2017 roku – dodaje. (fot. Mosquidron – foto i video 
z lotu komara)

Czy to ekspres do kawy? A może radio? Nie, to Dräger DrugTest 5000, najnowszy 
nabytek gliwickiej policji, którego głównym celem jest wykrywanie odurzonych 
narkotykami kierowców. – Urządzenie rozpoznaje nawet najmniejsze dawki zaży-
wanych środków. Działa błyskawicznie. W ciągu ośmiu minut jesteśmy w stanie 
sprawdzić, czy kierowca jest pod wpływem niedozwolonych substancji  – mówi 
Marek Słomski, rzecznik KMP Gliwice. Tester kosztował około 15 tys. złotych. 
Został zakupiony dzięki środkom Miasta Gliwice. (fot. P. Młynek)

Po wyczerpującym festiwalu rzeźby w śniegu i lodzie we Francji, gliwicka ekipa Snow Art Poland przeniosła się do japońskiego Sapporo, gdzie trwa jeden z najsłynniejszych 
na świecie międzynarodowych konkursów w tej dziedzinie. Nastawienie jest bojowe, a team ma wiele do udowodnienia, bo w sezonie 2015 opuszczał Kraj Kwitniącej 
Wiśni z wysoką 4. lokatą. Tym razem Snow Art Poland realizuje w Japonii kompozycję pt. „Presja” (szkic na zdjęciu). Praca wre, a odwiedzający Odori Park podziwiają 
póki co gigantyczną plenerową wystawę rzeźb dokumentujących 40-lecie „Gwiezdnych Wojen”, bohaterów japońskich kreskówek, a nawet… prezydenta USA, Donalda 
Trumpa. (fot. Kyodo Photos)

Nauka to ich konik

Kon'nichiwa Snow Art Poland! 

Stare autobusy do wzięcia

Nowy sprzęt dla stróżów prawa 

19 lutego w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) odbędzie się Dziecięcy Salonik Filmo-
wy. Gościem spotkania będzie Michał Rusinek, pisarz, tłumacz i literaturoznawca, 
a przez wiele lat także sekretarz Wisławy Szymborskiej. Dzieci wysłuchają jego 
bajek zebranych w tomie „Wierszyki domowe”, a później sprawdzą, czy twórcom 
filmowym udało się zekranizować historie domowych sprzętów, które – kiedy nie 
widzimy – żyją własnym życiem. Oprócz „Wierszyków domowych” wyświetlone 
zostaną również dwa odcinki „Kacperiady”. Początek o godz. 11.00. (fot. J. Ociepa)

O domu na wesoło

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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EKOLOGIA / AKTUALNOŚCI

Dzięki DTŚ smog 
odjechał z centrum

Pokonaj azbest
 dokończenie ze str. 1

– Przede wszystkim zauważalnie 
skróciła czas przejazdu z Gliwic do cen-
trum Katowic. W tej chwili, przy zacho-
waniu dozwolonej prędkości, zajmuje 
on kierowcom kilkanaście minut. Jazda 
średnicówką jest jednak nie tylko płynna 
i szybka – jest też bezpieczna. Przepro-
wadzone analizy (wykorzystane w tzw. 
raporcie porealizacyjnym przygotowa-
nym dla Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych) wskazały, że wskaźnik 
wypadkowości dla odcinka G2 nie prze-
kroczył dotychczas poziomu 0,07%, co 
jest wynikiem znacząco lepszym niż za-
kładano – wylicza Andrzej Bauer, prezes 
zarządu DTŚ SA. Warto dodać, że średni-
cówka trwale przejęła co najmniej 10% 
pojazdów przejeżdżających do tej pory 
przez centrum Gliwic. To także więcej niż 
zakładano. Tym samym, dzięki zmniej-
szeniu natężenia ruchu w najbardziej 
newralgicznych punktach miasta, odcią-
żono inne ulice. A płynniejszy przejazd 
przez miasto to mniejsze zużycie paliwa 
(średnio o 47%) i niższa emisja spalin. 

Cały gliwicki odcinek DTŚ objęty 
jest monitoringiem nadzorowanym 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gli-
wicach. Kilkadziesiąt kamer pozwala 
drogowcom obserwować bieżący ruch 
i błyskawicznie reagować na wszelkie 
zdarzenia. Dzięki monitoringowi wia-
domo również, kto najczęściej korzysta 
z gliwickiego fragmentu trasy. – Okre-
sowe odczyty tablic rejestracyjnych 
samochodów na DTŚ w Gliwicach 
wskazują, że użytkownikami tej drogi 
są w niemal 46% gliwiczanie i miesz-
kańcy powiatu gliwickiego – zauważa 
Grzegorz Wieczorek, zastępca dyrek-
tora Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach. Jeśli jednak zliczymy tablice 
pojazdów nie tylko z Gliwic i powiatu, 
ale z wszystkich 13 miast wchodzących 

w skład Górnośląskiego Związku Me-
tropolitalnego, to wskaźnik podnosi 
się z 46% do blisko 70%. Na tym nie 
koniec. – Zliczając wszystkie pojazdy, 
których tablice rozpoczynają się wy-
różnikiem „S”, dochodzimy do wniosku, 
że użytkownikami gliwickiej DTŚ są 
w co najmniej 85% mieszkańcy całego 
województwa śląskiego – podkreśla 
Grzegorz Wieczorek. 

Oprócz tego trasa służy kierowcom 
samochodów osobowych spoza Śląska 
oraz (w niższym stopniu niż zakładano) 
tranzytowemu ruchowi ciężarówek.

Średni dobowy ruch na gliwic-
kim odcinku DTŚ w dni po-
wszednie wynosi około 30 tys. 
pojazdów. W weekendy – oko-
ło 16 tys. pojazdów. Gdyby nie 
średnicówka, wielu kierowców 
nadal podróżowałaby śród-
miejskimi ulicami Gliwic. 

– Otwarcie DTŚ, w połączeniu z uru-
chomionym w 2013 roku inteligentnym 
systemem sterowania ruchem w mie-
ście (tzw. ITS-em), pozwoliło wyraźnie 
odciążyć najbardziej zatłoczone ulice 
naszego miasta i skrócić czas przejazdu 
z jednego jego końca na drugi średnio 
o jedną czwartą – ocenia Andrzej Ka-
rasiński, sekretarz Miasta Gliwice. Tzw. 
sumaryczna oszczędność dla gliwickiego 
odcinka DTŚ – wyliczona według nor-
matyw unijnych – wynosi aktualnie 119 
mln zł w skali jednego roku. 

Korzyści z uruchomienia DTŚ w Gli-
wicach są dla kierowców jednoznaczne: 
oszczędność czasu, płynna, bezpieczniej-
sza jazda, niskie ryzyko stania w korkach 
i mniejsze spalanie paliwa. W kontekście 
batalii ze smogiem na Śląsku najbardziej 
liczy się to ostatnie. (kik)

10 stacji. 100 rowerów!

Dobra wiadomość dla zarządców gliwickich budynków – wspólnot 
i spółdzielni mieszkaniowych – planujących bezpieczne usuwanie wy-
robów budowlanych zawierających szkodliwy azbest. Dofinansowanie 
takich przedsięwzięć umożliwia Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014–2020. Nabór wniosków powinien ru-
szyć latem. Warto uzyskać wcześniej rekomendację miasta! 

Wnioski o dofinansowanie likwi-
dacji azbestu na 2017 rok będzie 
przyjmował Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego w Katowi-
cach (najprawdopodobniej w lipcu 
i sierpniu br., zgodnie z aktualnym 
harmonogramem prac). Uwzględniane 
będą wyłącznie projekty polegające na 
kompleksowym unieszkodliwieniu od-
padów zawierających azbest, zgodnie 
z poddziałaniem 5.2.1. „Gospodarka 
odpadami”. Maksymalny poziom do-
finansowania wydatków kwalifikowa-
nych w projekcie sięgnie 85%.

Gliwickie spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, zainteresowane złoże-

niem wniosku, powinny zapoznać się 
wcześniej ze Szczegółowym Opisem 
Osi Priorytetowych (SZOOP) oraz re-
gulaminem konkursu, który zostanie 
opublikowany na stronie www.rpo.sla-
skie.pl na miesiąc przed planowanym 
konkursem. Warto pamiętać, że uzyska-
nie rekomendacji dla projektu ze strony 
Miasta Gliwice pozwala na otrzymanie 
dodatkowych punktów w trakcie oceny 
wniosku przez Urząd Marszałkowski! 
Wszelkich informacji w tej sprawie 
udziela Violetta Koza z Biura Rozwoju 
Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
tel. 32/238-55-39, e-mail: koza_v@um.
gliwice.pl.  (kik)

Blisko 3,8 mln zł wsparcia z Unii Europejskiej w ramach RPO Woj. Śl. na lata 2007–2013 
otrzymał w poprzednich latach projekt Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice 
Śląskiej, zatytułowany „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowa-
nych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego w Gliwicach, materiałami mniej 
szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją”. Całkowita wartość przedsię-
wzięcia wyniosła blisko 6,5 mln zł. Azbest z elewacji budynków usuwano też  
w ostatnich latach na os. Kopernika (na zdjęciu)

 dokończenie ze str. 1

Już za niecałe dwa miesiące Gliwice 
staną się bardziej eko i dołączą do miast 
posiadających samoobsługowy system 
rowerowy. Firma Nextbike Polska, z którą 
miasto podpisało umowę, będzie obsługi-
wała wypożyczalnię przez trzy lata, czyli do 
końca listopada 2019 r. W latach 2018–2019 
stacja będzie rozpoczynała sezon 1 marca.

– Do dyspozycji gliwiczan będzie 10 
stacji i 100 rowerów. Dokładna lokaliza-
cja stacji jest jeszcze konsultowana. Nie-
kwestionowaną zaletą systemu będzie to, 
że w sezonie rower będzie można wypo-
życzyć 24 godziny na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu – tłumaczy Mariola Pendzia-
łek, naczelnik Wydziału Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych.

 – Gliwice to już siedemnaste miasto 
w Polsce, a drugie na Śląsku, w którym 

uruchamiamy samoobsługowy system ro-
weru publicznego. Chcemy udowodnić, że 
ten region ma potencjał, by stać się jedną 
z najbardziej rowerowych części Polski – 
przekonuje Tomasz Wojtkiewicz, prezes 
Nextbike.  – Chcemy także zwrócić uwagę 
na proekologiczny aspekt inwestycji. 

Aby wypożyczyć rower, trzeba będzie 
się najpierw zarejestrować w specjalnym 
systemie. Użytkownik, który założy konto 
Gliwickiego Roweru Miejskiego, będzie 
mógł bez dodatkowej rejestracji korzystać 
z wypożyczalni Nextbike w Polsce i na całym 
świecie (30 tys. rowerów m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, Niemczech, Austrii, Szwaj-
carii, Turcji, Cyprze, Emiratach Arabskich, 
Chorwacji, Azerbejdżanie, Łotwie, Nowej 
Zelandii, na Węgrzech i w Bułgarii.) System 
taki działa już w Katowicach i bardzo dobrze 
się sprawdza. Od czasu instalacji (przełom 
kwietnia i maja 2015 r.) zarejestrowało się 

na nim już ponad 9 tys. użytkowników, któ-
rzy wypożyczyli rowery blisko 46 tys. razy. 

– Liczba osób, które w całym kraju 
korzystają z naszych rowerów, dynamicz-
nie zbliża się do miliona. W tej grupie 
już teraz jest blisko tysiąc mieszkańców 
Gliwic, którzy rejestrowali się w innych 
miastach. Cieszymy się, że już za kilka 
tygodni powitamy w tym gronie użyt-
kowników Gliwickiego Roweru Miejskie-
go – mówi Tomasz Wojtkiewicz.

Nextbike Polska SA odpowiada za 
zarządzanie rowerami w kilkunastu 
polskich miastach, m.in. w Warszawie 
(Veturilo), Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, 
Białymstoku (BiKeR), Poznaniu i Opolu. 
W Polsce działa od 2011 roku na licen-
cji Nextbike GmbH, niemieckiej firmy 
istniejącej od 2004 r., która jest obecna 
na 4 kontynentach w 18 państwach i 142 
miastach.  (mf) fo
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Ulice do liftingu

Dyskutowali
o komunikacji

Wiosną rozpoczną się tegoroczne remonty dróg i chodników na tere-
nie Gliwic. Szczegółowy wykaz głównych zadań składa się z 24 pozycji.

Koszt robót finansowanych w całości ze 
środków budżetu miejskiego wyniesie nie-
mal 20 mln zł. Remonty powinny zakończyć 
się w listopadzie – zapowiada Zarząd Dróg 
Miejskich. Przewidziano remont nawierzch-
ni asfaltowych jezdni o łącznej powierzchni 
ok. 45 tys. m2 oraz wyremontowanie ok. 18 
tys. m2 chodników i miejsc postojowych. 
Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach, które 
w 2014 roku zwyciężyło w przetargu na bie-
żące utrzymanie dróg publicznych w mieście 
w latach 2014–2017.

– Lista dróg i chodników przezna-
czonych do remontu została ułożona 
na podstawie wyników wizji lokalnych 

przeprowadzonych przez inspektorów 
ZDM, analizy uwag funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej, interpelacji gliwickich radnych 
oraz wniosków mieszkańców. Są to drogi 
gminne, powiatowe, wojewódzkie bądź 
krajowe, znajdujące się w granicach ad-
ministracyjnych miasta i zakwalifikowane 
do dróg publicznych – przypomina Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy ZDM.

Tegoroczna lista obejmuje drogi 
gminne i powiatowe (Gliwice mają 
status powiatu grodzkiego). Siedem 
przedsięwzięć remontowych zostało 
wskazanych przez mieszkańców w ra-
mach Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego.  (kik)

Drogi Gminne
1.  ul. Góry Chełmskiej – remont chodnika 
2.  ul. Bałtycka – remont nawierzchni jezdni i chodnika (od ul. Daszyńskiego 

do ul. Helskiej) 
3.  ul. Słoneczna – remont chodnika 
4.  ul. Gierymskiego – remont nawierzchni jezdni
5.  ul. Oriona – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
6.  ul. Jaskółcza – remont nawierzchni jezdni i chodnika
7.  ul. Ziemowita – remont nawierzchni jezdni i chodnika
8.  ul. Przyszłości – remont nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc postojowych 
9.  ul. Krokusów – remont nawierzchni jezdni i chodnika

Drogi Powiatowe
1.  ul. Mechaników – remont nawierzchni jezdni i chodnika (od ul. Oświęcim-

skiej do Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy)
2.  ul. Portowa – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
3.  DK 88 – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
4.  ul. Pszczyńska – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
5.  ul. Starogliwicka – remont nawierzchni jezdni (obręb skrzyżowania)
6.  ul. Błonie – remont nawierzchni jezdni, chodnika (budowa ścieżki rowero-

wej na odcinku od ul. Kopalnianej do terenu giełdy samochodowej)
7.  ul. Traktorzystów – budowa miejsca do ważenia pojazdów 
8.  ul. Pocztowa – remont nawierzchni jezdni i chodnika (na odcinku od  

ul. Pszczyńskiej do ronda im. Płażyńskiego)

Zadania sondażowe
1.  ul. Bojkowska – budowa chodnika na odcinku od ul. Snopowej do ul. Jeziornej
2.  ul. Biegusa – budowa miejsc postojowych na odcinku od ul. Wilgi do ul. Pliszki
3.   ul. Hoblera – budowa połączenia z ul. Tarnogórską
4.  ul. Wrzosowa – rozbudowa miejsc postojowych w rejonie cmentarza
5.  ul. Jedności – budowa miejsc postojowych w rejonie przychodni
6.  ul. Batorego – budowa chodnika na odcinku od ul. Wieniawskiego do  

ul. Batorego
7.  ul. Miodowa – utwardzenie nawierzchni drogi

WyKAZ PLANOWANyCH REMONTÓW
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Za nami pierwsza gliwicka (a dziesiąta z kolei) debata ekspercka 
Gazety Wyborczej z cyklu „Miasta Idei”. Poniedziałkowe spotkanie 
w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej zdomi-
nowała tematyka komunikacji przyszłości w Gliwicach.

W debacie uczestniczyli: prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz, sekretarz 
miasta Andrzej Karasiński, prezes DTŚ 
SA Andrzej Bauer, architektka i wykła-
dowczyni Politechniki Śląskiej Agata 
Twardoch, prof. Stanisław Krawiec 
z Wydziału Transportu Politechniki 
Śląskiej oraz prof. Grzegorz Dydkow-
ski, zastępca dyrektora ds. rozwoju 
w KZK GOP. Okazją do zorganizowania 
konferencji była zbliżająca się rocznica 
uruchomienia w Gliwicach drugiego 
(zarazem ostatniego) odcinka Drogowej 
Trasy Średnicowej.

Gliwiczanie doceniają DTŚ
Pierwszy rok jego funkcjonowania 

podsumował Andrzej Bauer, prezes 
DTŚ SA. – Odcinek gliwicki był bu-
dowany 10 lat później niż odcinek 
katowicki. Parametry tych fragmen-
tów DTŚ są inne, także dlatego, że 
inwestor nie planował, że w Gliwi-
cach powstanie odcinek tranzytowy. 
Trasa ta została zaprojektowana 
tak, żeby DTŚ nie konkurowała z au-
tostradami. Na całej jej długości 
w mieście obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 70 km na godz. Trasa 
jest bezkolizyjna i bezpieczna. Natę-
żenie ruchu samochodów osobowych 
i ciężarowych są zgodne z naszymi 
oczekiwaniami – podkreślał prezes 
DTŚ SA. Prezydent Gliwic Zygmunt 
Frankiewicz zaznaczył, że średniców-
ka to inwestycja udana i bardzo waż-
na dla miasta. – Gdyby w przyszłości 
nagle okazało się, że DTŚ trzeba by 
„zaorać”, to jestem przekonany, że 
większość gliwiczan sprzeciwiałaby 
się tym zamiarom i stwierdziłaby, że 
ta droga jest im niezbędna – zauwa-
żył. – Proszę przypomnieć sobie, jak 
Gliwice wyglądały np. w 1990 roku. 
Wszystkie ulice były promieniście 
rozmieszczone wokół Rynku. To ge-
nerowało wiele problemów. Dzięki 
naszym staraniom udało się dopro-
wadzić do tego, że Gliwice są jednym 

z najlepiej skomunikowanych miast 
w tej części Polski. Trzeba te działania 
kontynuować, chociażby poprzez bu-
dowę zachodniej obwodnicy miasta, 
która otrzyma dofinansowanie unijne 
– mówił prezydent Frankiewicz.

Czas na miejską kolej
Podczas spotkania rozmawiano 

również o wyzwaniach stojących przed 
Komunikacyjnym Związkiem Komunal-
nym GOP (organizatorem komunikacji 
publicznej w regionie) oraz o planach 
kolei miejskiej w Gliwicach. – Kolej 
miejska połączyłaby Sośnicę z Łabęda-
mi. Od dawna prowadzimy w tej spra-
wie rozmowy z PKP PLK. Nie należą one 
jednak do łatwych. Kluczową kwestią 
jest modernizacja obecnej infrastruk-
tury – podkreślał sekretarz Miasta 
Gliwice Andrzej Karasiński. 

– Budowa kolei regionalnej to 
bardzo słuszna koncepcja. Przy jej re-
alizacji trzeba jednak myśleć na mniej 
więcej 30-50 lat do przodu. Nie można 
potencjalnych terenów na budowę tra-
sy zabudowywać np. deweloperskimi 
osiedlami – zaznaczał prof. Stanisław 
Krawiec.

Debatę poprzedziły zamknięte 
dwugodzinne warsztaty z udziałem 
społeczników oraz gliwickich rad-
nych. Zastanawiali się oni wspólnie, 
jak należałoby przemodelować ruch 
w Gliwicach. Za najważniejsze uznali 
m.in. utworzenie linii autobusowych 
łączących dzielnice (z pominięciem 
centrum), rozbudowę systemu de-
tekcji ruchu (szczególnie autobusów), 
budowę kolei miejskiej, optymalizację 
działania sygnalizacji świetlnej, popra-
wę dostępności przystanków dla osób 
niepełnosprawnych, utworzenie przy-
stanków przesiadkowych, stworzenie 
w ramach budżetu miasta wydzielonej 
części na inwestycje rowerowe (tzw. 
budżetu rowerowego), zawężenie 
ruchu i ograniczenie prędkości na  
ul. Zwycięstwa.  (kik)

Na pytania publiczności odpowiadali głównie sekretarz miasta Andrzej Karasiński, 
prezes DTŚ SA Andrzej Bauer oraz prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz
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Jest bezpieczniej. 
Przestępczość spada

Gliwiccy policjanci podczas rocznej odprawy pochwalili się swoimi 
osiągnięciami. Według statystyk nasze miasto jest bezpieczniejsze 
niż rok temu.

Dzięki lepszej prewencji i dodatkowym 
patrolom (opłacanym m.in. przez Miasto 
Gliwice) liczba przestępstw kryminalnych 
ogółem spadła. Wzrosła za to ich wykry-
walność, która obecnie wynosi 56,6%  
(w przypadku kradzieży jest to 40,6%).

W 2016 roku policjanci zatrzymali 
dużo mniej nietrzeźwych kierowców niż 
rok wcześniej (729 w 2016 roku, a 836 
w roku 2015). W sumie przeprowadzili 
ponad 106 tys. badań na zawartość alko-
holu w wydychanym powietrzu. Spadła 
też liczba wypadków drogowych do 
198 (w roku 2015 było 228 wypadków, 
w 2014 roku 270 i w 2013 roku 354). 
W ubiegłym roku zginęło na drogach 19 
osób (w 2015 ofiar było 27).

Policjanci chwalą się również coraz 
lepszą efektywnością w odbieraniu 
przestępcom mienia pochodzącego 
z przestępstw. – W 2016 nasi policjanci 

zabezpieczyli mienie o wartości ponad 1,3 
miliona złotych. Do prawowitych właści-
cieli wróciły skradzione rzeczy o łącznej 
wartości ponad 2,5 mln zł – mówi Marek 
Słomski, rzecznik gliwickich policjantów.

Roczna odprawa odbyła się z udzia-
łem śląskiego komendanta wojewódz-
kiego insp. Krzysztofa Justyńskiego. 
W spotkaniu brali udział również nadkom. 
Marek Bajcer, Komendant Miejski Policji 
w Gliwicach oraz jego zastępcy – mł. insp. 
Mariusz Luszawski i podinsp. Andrzej Ha-
łabuda. – Gliwicki garnizon uplasował się 
na czele rankingu w województwie pod 
względem osiągniętych wyników i reali-
zacji mierników, czyli progów satysfakcji 
ustalonych przez Komendę Główną Policji 
– podsumowuje Marek Słomski.

Miasto Gliwice reprezentował Piotr 
Wieczorek, zastępca prezydenta Gliwic. 
 (pm)

Dzięki dodatkowym patrolom w Gliwicach poprawiło się bezpieczeństwo na drogach

Kolejny raz gliwiczanie mogą decydować, na co wydana zostanie część 
miejskiego budżetu. Jeden z najważniejszych etapów tego procesu już 
trwa! Od 6 lutego można zgłaszać przedsięwzięcia, które miasto będzie 
mogło zrealizować w przyszłym roku w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Do dyspozycji 21 osiedli jest kwota 4,5 mln zł. 

Gliwicki Budżet Obywatelski (GBO) to 
bardzo ważna inicjatywa. Jeśli mieszkań-
cy wezmą aktywny udział w zgłaszaniu 
propozycji, a następnie w głosowaniu, 
przynajmniej jedno zadanie w każdym 
osiedlu zostanie zrealizowane w przy-
szłym roku. Oznacza to, że z budżetu oby-
watelskiego może zostać sfinansowanych 
co najmniej 21 zadań. 

Chcesz mieć realny wpływ na to, na 
co zostaną wydane pieniądze z GBO? 
Napisz wniosek i złóż go w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach!

Do 24 lutego trwa nabór wniosków na 
realizację zadań jednorocznych. Mogą je 
składać mieszkańcy Gliwic, których pomy-

sły zyskały aprobatę co najmniej 15 osób, 
a także radni Rady Miasta Gliwice, kluby 
radnych, komisje stałe Rady Miasta, radni 
osiedlowi, Rady Osiedli i Młodzieżowa 
Rada Miasta. Pamiętajmy, że od tego roku 
we wnioskach mogą być ujęte nie tylko 
grunty miasta, ale też tereny spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych (po uprzednim 
uzyskaniu ich zgody). Wnioskodawcy mogą 
też liczyć na ścisłą współpracę z wydziałami 
Urzędu Miejskiego, zajmującymi się kon-
kretnymi zagadnieniami, a także z pracow-
nikami miejskich jednostek.

Formularz wniosku do pobrania i wydru-
ku dostępny jest na stronie www.gliwice.eu 
pod hasłem ,,GLIWICKI BUDŻET OBYWATEL-

SKI”. Formularz w wersji papierowej można 
natomiast otrzymać w Urzędzie Miejskim 
przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsłu-
gi Interesantów (stanowisko Informacji 
Głównej) oraz w Biurze Prezydenta i Rady 
Miasta, a także w Biurze Podawczym w filii 
UM przy ul. Jasnej 31A (w godzinach urzę-
dowania: pn.–śr. w godz. 8.00–16.00, czw. 
8.00–17.00, pt. 8.00–15.00).

Wypełnione wnioski (maksymalnie 
3 od każdego podmiotu) należy złożyć 
w Biurze Podawczym UM przy ul. Zwycię-
stwa 21 lub w Biurze Podawczym w filii 
UM przy ul. Jasnej 31A (osobiście lub li-
stownie, z dopiskiem na kopercie BUDŻET 
OBYWATELSKI) bądź za pośrednictwem 
platformy ePuap/SEKAP. 

Osoba, której rodzaj niepełnospraw-
ności uniemożliwia złożenie wniosku 

poprzez wypełnienie formularza, może 
wypełnić wniosek za okazaniem doku-
mentu potwierdzającego dane osobowe, 
za pośrednictwem konsultanta ds. osób 
niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Intere-
santów UM przy ul. Zwycięstwa 21 (pn.–śr. 
w godz. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, pt. 
8.00–15.00).

Pamiętajmy! Zarówno osoby składa-
jące wnioski, jak i popierające je, muszą 
w bieżącym roku ukończyć 16. rok życia. 
Można osobiście złożyć maksymalnie 3 
wnioski i poprzeć dowolną liczbę wnio-
sków. Szczegółowa prezentacja „JAK 
WyPEŁNIĆ WNIOSEK?” pokazująca, 
jak poprawnie go przygotować i złożyć 
w Urzędzie Miejskim, dostępna jest na 
stronie www.gliwice.eu pod hasłem „GLI-
WICKI BUDŻET OByWATELSKI”. (kik)

Zgłoś pomysł
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Profesor Adam Maciejewski z Instytutu Onkologii w Gliwicach zo-
stał uznany piątym wśród stu najbardziej wpływowych osób zwią-
zanych z ochroną zdrowia w Polsce. 

Od dekady „Puls Medycyny” 
corocznie tworzy listę najbardziej 
wpływowych osób związanych z me-
dycyną. W rankingu 2016 na „Liście 
100” znalazł się prof. dr hab. n. med. 
Adam Maciejewski – specjalista chi-
rurgii onkologicznej, kierownik Kliniki 
Chirurgii Onkologicznej i Rekonstruk-
cyjnej Centrum Onkologii – Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału 
w Gliwicach, w tym Zespołu Chirurgii 
Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej 
COI Gliwice, członek Sekcji Chirurgii 
Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chi-
rurgów Polskich, członek Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego oraz 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej. Profesor zajął piąte 
miejsce. Został doceniony za swoją 
pracę, m.in. pionierskie transplanta-
cje – pierwszy na świecie przeszczep 

twarzy wykonany w trybie ratowania 
życia czy złożony przeszczep narządów 
szyi. W minionym roku zespół profeso-
ra przeprowadził też dwie replantacje 
skalpu w trybie pilnym. 

– To ogromny zaszczyt znaleźć się 
na takiej liście, szczególnie jeśli dzieje 
się to z powodu pracy, która daje mi tak 
wiele satysfakcji – komentował prof. 
Maciejewski. 

Przypominamy, że w styczniu br. 
przeszczep narządów szyi przeprowa-
dzony przez zespół prof. Maciejewskie-
go został uznany za najlepszy z 300 prac 
zgłoszonych przez specjalistów z całe-
go świata i uzyskał tytuł „Best Case”. 
Nagrodę przyznało Amerykańskie To-
warzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
i Mikronaczyniowej, zrzeszające ponad 
500 najlepszych światowych specjali-
stów z dziedziny chirurgii.  (mf)

Prof. Maciejewski 
na „Liście 100”
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JUBILEUSZE

3 lutego w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczysto-
ści Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków 
świętujących Złote Gody odznaczono medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez 
prezydenta RP, a parom świętującym Diamento-
we Gody wręczono okolicznościowe dyplomy. 
W gronie świętujących Złote Gody znaleźli się 
(w kolejności alfabetycznej): Helena i Kazimierz 
Besteccy, Jadwiga i Stanisław Kruszniewscy, Hele-
na i Piotr Majkutowie, Krystyna i Jerzy Polokowie, 
Krystyna i Zbigniew Szczęśni, Elżbieta i Władysław 
Szkabarniccy, Eleonora i Edward Szpindorowie, 
Bolesława i Stanisław Tadlowie oraz Anna i Janusz 
Weresowie. W gronie małżeństw świętujących 
Diamentowe Gody znaleźli się: Maria i Jan Kope-
rowie, Maria i Jan Rudzi, Helena i Jerzy Stanecz-
kowie, a także Halina i Kazimierz Terleccy.

Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nie-
obecnych: Gizelę i Stanisława Błachów, Renatę 
i Juliana Nowaków, Stanisławę i Rudolfa Sznajde-
rów, Elzbietę i Henryka Rynowskich oraz Józefę 
i Franciszka Szybiaków. (kik)
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Miłość mocna jak kamień
Srebrne i złote gody to bardzo podniosłe uroczystości. Gdy jednak przychodzą gody kamien-
ne, czyli 70. rocznica zawarcia małżeństwa, to jest to uroczystość ze wszech miar wyjątko-
wa. Tak było w miniony piątek w gliwickim Ratuszu, gdzie 70-lecie ślubu świętowali Maria 
i Gabriel Jaworscy. Wraz z nimi 60. rocznicę zaślubin celebrowało 6 innych par z Gliwic. Nie 
wszyscy, ze względu na stan zdrowia, mogli uczestniczyć w tej uroczystości.

Z dostojnymi jubilatami spo-
tkała się w Sali Ślubów Małgorza-
ta Korzeniowska, kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w Gliwicach. 
– Ponad pół wieku temu zawiera-
liście Państwo związek małżeński. 
Były życzenia, kwiaty, gratulacje, 
marzenia i plany na przyszłość. 
Towarzyszyły Wam tak jak dzisiaj 
uśmiechnięte twarze Waszych 
bliskich, znajomych, przyjaciół. 
Z nadzieją i radością wkraczaliście 
na nową drogę życia wierząc, że 
uda Wam się zbudować szczęśli-
wy związek i stworzyć wspaniałą 
rodzinę. Na pewno przyszło Wam 
się zmagać z wieloma przeciwno-
ściami losu, ale te doświadczenia 

wzmocniły Was, ugruntowały 
wzajemną miłość i szacunek. 
Dziś można powiedzieć, że Wasz 
związek okazał się zgodny, szczę-
śliwy, a co najważniejsze trwały. 
Życzyć należałoby, aby każde 
małżeństwo było tak trwałe jak 
Wasze – mówiła do jubilatów 
Małgorzata Korzeniowska. Do 
rąk zgromadzonych par trafiły 
okolicznościowe gratulacje, dy-
plomy uznania prezydenta Gliwic, 
medale prezydenta RP i kwiaty. 
Nie zabrakło też odwołania do 
ponadczasowych słów Roberta 
Pouleta („Prawdziwą miłość po-
znaje się nie po jej sile, lecz po 
czasie jej trwania”) oraz okolicz-

nościowych zdjęć. Małżonkowie 
nie kryli wzruszenia i... tremy. 

Sędziwi Państwo Maria 
i Gabriel Jaworscy 3 lutego 
świętowali 70-lecie małżeństwa. 
Na uroczystość przybyli z córką. 
Ich recepta na tak długi, udany 
związek to cierpliwość, wyro-
zumiałość, zgodne życie i wsłu-
chiwanie się w potrzeby bliskiej 
sercu osoby. – Trzeba robić tak, 
by i jedno i drugie wiedziało, że 
obrany przez nich kierunek jest 
dobry – podkreślał pan Gabriel. 
Dobitniej ujęła to pani Maria, 
przekonując: Należy dużo roz-
mawiać i niczego nie ukrywać. 

Wszystkiego najlepszego, dostojni jubilaci! Jesteście parą, 
która jest jak drogowskaz.  (kik)
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16 lutego na Scenie Bajka wystąpi dama polskiej piosenki, Hanna Banaszak. Wokalistkę 
usłyszymy w muzycznym spektaklu o przemijaniu – „Zanim będziesz u brzegu”.

Punktem wyjścia przedstawienia są „Treny” Jana 
Kochanowskiego. – Usiłowałem z tych żałobnych liry-
ków wydobyć nie tyle znany wszystkim motyw bólu 
ojca po stracie ukochanej córki, ile pewien trop men-
talny – że artysta może siłą swej sztuki odwrócić nie-
szczęście – mówi Jerzy Satanowski, reżyser spektaklu, 
kompozytor muzyki filmowej i teatralnej. Dodatkowo 
w przedstawieniu wykorzystane zostały wiersze Bo-
lesława Leśmiana, Zbigniewa Herberta czy Edwarda 
Stachury. Z tym ostatnim Satanowski w latach siedem-
dziesiątych stworzył kilkanaście kultowych kompozycji, 
które wyznaczyły nowy kierunek w poezji śpiewanej.

Reżyser wybrał formę muzycznej rozmowy mię-
dzy mityczną parą kochanków, Orfeuszem i Eurydyką. 
W tych rolach zobaczymy Mirosława Czyżykiewicza, 
kompozytora i pieśniarza, oraz Hannę Banaszak, 
uznaną wokalistkę jazzową i poetkę. – Z tym projek-
tem od początku nierozerwalnie związana była Hania 
Banaszak i szukałem dla niej partnera o skrajnie różnej 
ekspresji wokalnej. Znam tylko jednego artystę, któ-
ry potrafi grać, śpiewać i mówić zupełnie inaczej niż 
Hania, a jednocześnie robić to doskonale – Mirosława 
Czyżykiewicza – wyjaśnia Jerzy Satanowski.

Koncert z cyklu „Piosenka jest dobra na wszystko” 
rozpocznie się 16 lutego o godz. 19.00 na Scenie Bajka 
w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3). Organizatorem 
spektaklu jest Teatr Miejski w Gliwicach. (mm)

 dokończenie ze str. 1

Tytułowi fałszerze pieprzu pochodzą z artykułu opu-
blikowanego w propagandowej „Gazecie Żydowskiej” 
– w czasie, gdy mieszkańcy warszawskiego getta byli 
wywożeni do Treblinki, w czasopiśmie zamieszczono 
tekst informujący o grupie krętaczy podmieniających 
mielony pieprz na sporek polny. Dziadek Moniki Sznaj-
derman był jednym z Żydów zamkniętych w getcie, 
zginął w nim razem ze swoim młodszym synem, stryjem 
autorki. Żydowska karta w dziejach jej rodziny to jeden 
z tematów tej książki, drugim są losy familii ze strony 
matki. Ziemianie o nazwisku Lachert w czasie wojny sta-
rali się prowadzić normalne, wystawne życie w swoim 
majątku na Lubelszczyźnie. Grali w brydża, chodzili na 
wyścigi konne, konspirowali w Armii Krajowej.

Książka „Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna” 
jest próbą udzielenia głosu tym dwóm rodom. 
Sznajderman jest bezpardonowo szczera – stwo-
rzyła dzieło literackie, ale też dokument historycz-
ny, utkany z opowieści swojego ojca, wspomnień 
i anegdot przytaczanych przez innych członków 
rodziny. Przede wszystkim jest to jednak książka 
o pamięci. – A właściwie o dwóch pamięciach, któ-
re się w żadnym miejscu nie spotykają – zastrzega 
Sznajderman.

Autorka będzie gościem cyklu „Książki Pamię-
ci”, który w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich  
(ul. Poniatowskiego 14) prowadzi redaktor Michał 
Nogaś. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00. 
Wstęp wolny.

 (mm)

Hanna Banaszak  
o przemijaniu

CO?
 GDZIE? 
  KIEDy?

CZWARTEK 9 LUTEGO
 ■ godz. 16.00–17.30: warsztaty artystyczne dla dzie-

ci, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

PIąTEK 10 LUTEGO

 ■ godz. 17.00: „Historia toczy się nadal” – otwar-
cie wystawy Łukasza Trzcińskiego, Czytelnia Sztuki 
(Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 19.00: „Berlin, czwarta rano” – spektakl muzycz-
ny, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

SOBOTA 11 LUTEGO
 ■ godz. 11.00, 13.00 i 15.00: „Aloes, geranium, żywo-

ródka – ile wiesz o właściwości leczniczych domo-
wych roślin?” – spotkanie z cyklu „Gliwicka Zielar-
nia”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00–20.00: „Natural grip & all about reggae 
drumming” – warsztaty perkusyjne z Krzysztofem Dzie-
dzicem i Markiem Sieroszewskim w ramach Winter 
Reggae Festiwalu, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

NIEDZIELA 12 LUTEGO
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Zioła dla zdrowia i urody” – za-

jęcia dla dzieci z cyklu „Ziołowe Przedszkole”, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.15: projekcje filmów krótkometrażowych z 
cyklu „Kino Dzieci Prezentuje”, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

PONIEDZIAŁEK 13 LUTEGO
 ■ godz. 18.00: warsztaty z interpretacji przepisów 

prawnych z cyklu „O prawie przy kawie”, Bibliofo-
rum (CH Forum, ul. Lipowa 1) 

WTOREK 14 LUTEGO
 ■ godz. 12.30: „Sztuka kochania. Historia Michaliny 

Wisłockiej” – projekcja w ramach Seansu Seniora, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Pokucie – tygiel narodów” – wykład 
prof. Stanisława S. Niciei z cyklu wielokulturowego 
„Spotkania z Kresami Rzeczpospolitej”, Dom Pamię-
ci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 20.15: „Tysiąc i jedna noc – cz. 1, niespokoj-
ny” – projekcja z cyklu „Dziesiątka Kina”, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

ŚRODA 15 LUTEGO
 ■ godz. 16.00–18.30: spotkanie miłośników rękodzieła 

artystycznego, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 17.00: „Jak pomóc dziecku w nauce – wska-

zówki dla rodziców uczniów klas I–IV” – warsztaty 
z cyklu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, Bi-
blioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Gliwiccy kresowianie” – spotkanie dla 
seniorów, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 30 
(ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 20.15: „Tysiąc i jedna noc – cz. 2, opuszczo-
ny” – projekcja z cyklu „Dziesiątka Kina”, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach  
przypomina

Zgodnie z uchwałą nr V/82/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 2015 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 
Gliwice z późn. zm., w dniach od 1 lutego do 28 lutego 2017 r. zostanie przeprowadzona 
aktualizacja wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego 
do remontu.

Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania do remontu, 
do dokonania obowiązku aktualizacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego ubiegania 
się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu (dotyczy osób, które złożyły 
wnioski do 31 grudnia 2005 r.).

Druki oświadczeń dostępne będą:
•    w Biurze Podawczym – parter Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwali-

dów Wojennych 12, 
•    w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
•    na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

www.zgm-gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy składać w Biurze Podawczym Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą przy placu Inwalidów Wojennych 12 
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Osoby, które nie zaktualizują złożonego wniosku, zostaną wykreślone z rejestru.

KULTURA / OGŁOSZENIA

komunikat

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

SESJA RADy MIASTA
9 lutego 2017 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim,

o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – 
z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 15 grudnia 2016 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Gliwice.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2017 rok.
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które 

gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, 
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 
zatwierdzania.

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gliwice z 13 października 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

10. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
Rady Miasta Gliwice z 12 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji.

11. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
Rady Miasta Gliwice z 14 maja 2015 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieru-
chomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Gliwice wkładu 
niepieniężnego do Gliwickiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach.

13. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa 2 – Ochrona środowiska w tym adaptacja 
do zmian klimatu oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa stanu bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu 
gospodarowania wodami opadowymi – etap II”.

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków 
komunikacji miejskiej.

15. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się 
zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Sto-

warzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.
18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosun-

ku najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad polityki 
czynszowej za lokale użytkowe.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części udzie-
lonej bonifikaty.

20. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
położonych w Gliwicach.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym na 
okres 10 lat prawa odpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Gli-
wicach przy ul. Damrota 10b na rzecz pana Jarosława Michalskiego oraz pana Wojciecha 
Michalskiego, prowadzących Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” w Gliwicach.

22. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
i zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy na czas nieoznaczony.

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z do-
tychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej 
w Gliwicach pomiędzy ulicą Na Piasku i ulicą Piwną.

24. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum nr 9 przy ulicy Syriusza 30 w Gliwicach.
25. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Win-

centego Styczyńskiego w Gliwicach, ul. Aleksandra Gierymskiego 1 poprzez zmianę siedziby.
26. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
27. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach.
28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru zmiany w sieci placówek Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gliwicach w drodze zmiany statutu nadanego Uchwałą nr IX/206/2015 Rady 
Miasta Gliwice z 27 sierpnia 2015 r. z późn. zm.

29. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 
i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó-
łowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich 
pobierania.

30. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice.
31. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach  

z 25 października 2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicz-
nych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice.

32. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez radnych.
33. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

OBRADy NA ŻyWOByć kobietą,  
być kobietą...

Ewa Błaszczyk to aktorka filmowa 
i teatralna, pieśniarka, założyciel-
ka organizacji Akogo?, a przede 
wszystkim – wspaniały człowiek.  
17 lutego o swojej kobiecości 
porozmawia z innymi kobietami.

Błaszczyk grała w sztukach Shake-
speare’a, Brechta i Strindberga. Popu-
larność zdobyła rolą w serialu „Zmien-
nicy” Stanisława Barei, ale już podczas 
studiów w warszawskiej Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej wiadomo 
było, że aktorka ma nieprzeciętny ta-
lent. Jest także uznaną wykonawczynią 
piosenki literackiej, interpretuje między 
innymi utwory Agnieszki Osieckiej, Jo-
nasza Kofty i Wojciecha Młynarskiego.

Kiedy w 2000 roku jedna z córek ar-
tystki, Aleksandra, zakrztusiła się tabletką 
i zapadła w śpiączkę, świat Ewy Błaszczyk 
zawalił się. Szybko się jednak pozbierała, 
chociaż kilka miesięcy wcześniej pocho-
wała męża, Jacka Janczarskiego. Nie tylko 

stawiła czoło chorobie córki – powołała 
też fundację Akogo? i zebrała pieniądze 
na budowę kliniki Budzik w Warszawie. Jej 
pacjentami są dzieci po ciężkich urazach 
mózgu. 21 grudnia 2016 roku otworzyła 
też klinikę Budzik dla dorosłych, pierwszą 
tego typu placówkę w Polsce, która działa 
przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
w Olsztynie.

Jak znaleźć w sobie wewnętrzną siłę, 
by stawić czoło przeciwnościom? Czy 
w cierpieniu jest jakiś sens? Jak być kobie-
tą i nie zwariować? Na te i inne pytania 
Ewa Błaszczyk odpowie podczas spo-
tkania z cyklu „Babska Stacja” na Scenie 
Forum (CH Forum, ul. Lipowa 1). Początek 
o godz. 18.00. Wstęp wolny. (mm)

Młodzi wokaliści i tancerze mają swoją szansę – Młodzieżowy 
Dom Kultury w Gliwicach przyjmuje zgłoszenia do XIX Wojewódz-
kich Prezentacji Artystycznych. Najlepsi z najlepszych zaprezentu-
ją się na scenie Teatru Miejskiego.

Wojewódzkie Prezentacje Artystycz-
ne są okazją do spotkania dla wykonaw-
ców i zespołów działających w szkołach 
i instytucjach kultury. Przegląd jest 
prowadzony w kategoriach wiekowych, 
osobno dla wokalistów i tancerzy. Do 
części wokalnej mogą zgłosić się za-
równo soliści, jak i zespoły artystyczne. 
W eliminacjach tanecznych mogą wziąć 
udział grupy liczące minimum 4 osoby. 
Wypełnione karty zgłoszeniowe, które 
wraz z regulaminem są dostępne na 

stronie www.mdk.gliwice.pl, należy do-
starczyć do 3 marca.

 Młodzi artyści zaprezentują się póź-
niej w eliminacjach. Tancerze wystąpią 
30 marca, a wokaliści 5 i 6 kwietnia. 
Laureaci przesłuchań zostaną powiado-
mieni o zakwalifikowaniu do koncertu 
galowego w Teatrze Miejskim, w trakcie 
którego przyznane zostaną nagrody i wy-
różnienia XIX Wojewódzkich Prezentacji 
Artystycznych. Galę zaplanowano na 24 
kwietnia, wstęp jest wolny.  (mm)
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r.,  

poz. 2147)

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.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności nieruchomości, położonych na płd. od  
ul. Myśliwskiej/przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach, ozna-
czonych jako: 
• działka nr 539/3, obr. Szobiszowice, o pow. 

4,1471 ha, z KW nr GL1G/00039750/1, 
użytek: RV/grunty orne – 0,3516 ha, Bi/
inne tereny zabudowane – 3,7955 ha,

•  działka nr 540, obr. Szobiszowice, o pow. 
0,7934 ha, z KW nr GL1G/00039749/1, 
RV/grunty orne – 0,7934 ha, poł. na płd. 
od ul. Myśliwskiej w Gliwicach, 

• działka nr 541, obr. Szobiszowice, o pow. 
0,4234 ha, z KW nr GL1G/00046422/5, uży-
tek RV/grunty orne – 0,4234 ha, poł. przy  
ul. Myśliwskiej w Gliwicach.

Termin przetargu: 28 lutego 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 7 070 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 707 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 lutego 2017 r._______________________________________________

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści niezabudowanych części nieruchomości, położonych 
w Gliwicach przy ul. Rolników, oznaczonych jako: 
• działka nr 512/2, obręb Bojków, 

o powierzchni 0,0436 ha, KW 
GL1G/00036901/4 oraz działka nr 1655/2, 
obręb Bojków, o powierzchni 0,0063 ha, 
KW GL1G/00038160/1. 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
sąsiednich oznaczonych nr 510, 511 i 513, obręb Bojków.
Termin przetargu: 21 lutego 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 55 100,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 5600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2017 r.
_______________________________________________

Ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czyn-
szu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej przy ul. gen. Leopolda Oku-
lickiego, obejmującej: 
• część działki oznaczonej w ewidencji  

nr 29, obręb Kłodnica, na okres 30 lat.
Termin przetargu: 28 lutego 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za 
nieruchomość wynosi: 5000,00 zł netto w stosunku 
miesięcznym (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 
Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 zł (słow-
nie złotych: pięćset 00/100).
Wadium: 15 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 lutego 2017 r._______________________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako: 
• działka nr 951, obr. Kłodnica, użytek Bi – 

inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 
0,3655 ha, z KW nr GL1G/00037824/7, 
położonej w Gliwicach przy ul. Toszec-
kiej 25B.

Termin przetargu: 10 marca 2017 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 3 270 000,00 zł
* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.
Wadium: 327 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2017 r.
_______________________________________________

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zlokalizowanych przy ul. To-
szeckiej/ul. Uszczyka w Gliwicach, oznaczonych jako: 

• działka nr 667, obr. Kłodnica, użytek Bp 
– zurbanizowane tereny niezabudowane 
lub w trakcie zabudowy,  o pow. gruntu 
0,0630 ha, z KW nr GL1G/00033909/9, 
działka nr 680/3, obr. Kłodnica, użytek Bi 
– inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 
0,4398 ha, z KW nr GL1G/00033909/9, 
działka nr 955/2, obr. Kłodnica, użytek Bi 
– inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 
0,0282 ha, z KW nr GL1G/00048768/6.

Termin przetargu: 21 marca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 926 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
Wadium: 92 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 marca 2017 r.
_______________________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, obejmującej zabudowaną: 
• działkę nr 86, obręb Przyszówka  

i niezabudowaną działkę nr 87, obręb 
Przyszówka, zapisaną w księdze wieczy-
stej nr GL1G/00118278/6.

Termin przetargu: 20 marca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 728 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 16 400,00 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT: 
711 600,00 zł
* Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), 
stanowi 2,25% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10 wyżej powołanej ustawy, 
nieruchomość zabudowana zwolniona jest od opodat-
kowania podatkiem VAT. Cena nie podlegająca opo-
datkowaniu 23% podatkiem VAT stanowi 97,75% ceny 
wywoławczej nieruchomości brutto.
Wadium: 72 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 marca 2017r.
____________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako:
• działka nr 652, obręb Sośnica,  

o powierzchni 0,0404 ha, położonej  
w Gliwicach przy ul. Kasprowicza  
i ul. Odrowążów, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, zapisanej w KW  
nr GL1G/00031915/0.

Termin przetargu: 7 marca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 77 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 7700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 marca 2017 r.____________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności zabudowanej części nieruchomości oznaczonej 
jako: 
• działka nr 757/2, obręb Ostropa Połu-

dnie, położonej w Gliwicach przy ul. Sta-
ra Cegielnia 15, o powierzchni 0,7883 ha, 
zapisanej w KW nr GL1G/00036434/9, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 22 marca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 549 000,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie  
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)
Wadium: 54 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 marca 2017 r.

OGŁOSZENIA
nieruchomości

uŻYtkoWe

mieSZkaLne

LokaLe na SPrZeDaŻ

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

 □ UL. STANISŁAWA CHUDOBy 5, lo-
kal nr 16, II piętro, pow. 58,93 m2,  
3 pokoje, przedpokój, kuchnia, po-
mieszczenie gospodarcze (dostęp 
do WC, pozostającego w częściach 
wspólnych nieruchomości, odbywa 
się z klatki schodowej)
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 135 200,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Termin oględzin: 13 lutego 2017 r. od godz. 14.05 
do 14.20
(dodatkowy termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 
9.40 do 9.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. DWORCOWA 38, lokal nr 9, I piętro, 
pow. 98,42 m2 + piwnica – 19,33 m2,  
2 pokoje, kuchnia ze spiżarką, łazienka, 
2 przedpokoje
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 213 300,00 zł
Wadium: 10 700,00 zł
Termin oględzin: 15 lutego 2017 r. od godz. 15.00 
do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. JANA PAWŁA II 18, lokal nr 6, III pię-
tro, pow. 69,41 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 11.30

Cena wywoławcza nieruchomości: 161 500,00 zł
Wadium: 8100,00 zł
Termin oględzin: 15 lutego 2017 r. od godz. 14.15 
do 14.30
(dodatkowy termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od 
godz. 11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ PL. INWALIDÓW WOJENNyCH 5, lokal 
nr 3, II piętro, pow. 46,24 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 000,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 16 lutego 2017 r. od godz. 11.00 
do 11.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od godz. 
10.55 do 11.05 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. WOLNOŚCI 66, lokal nr 2, parter, 
pow. 39,10 m2 + piwnica – 2,10 m2, 1 po-
kój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 300,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 17 lutego 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 1 marca 2017 r. od godz. 
11.00 do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 
przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. DWORCOWA 38, lokal nr 7, pod-
dasze (IV piętro), pow. 17,70 m2,  
2 pomieszczenia
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 13 100,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 15 lutego 2017 r. od godz. 14.45 
do 14.55
(dodatkowy termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od 
godz. 10.15 do 10.25 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAW-
SKIEGO 19, lokal nr 13, poddasze  
(IV piętro), pow. 29,34 m2 + piwnica – 
1,25 m2, 1 pomieszczenie, WC dostępne 
z korytarza
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 20 800,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
Termin oględzin: 13 lutego 2017 r. od godz. 14.35 
do 14.50
(dodatkowy termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od 
godz. 9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAW-
SKIEGO 3, lokal nr 15, IV piętro,  
pow. 23,40 m2, 1 pomieszczenie,  
pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 21 400,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
Termin oględzin: 13 lutego 2017 r. od godz. 15.05 
do 15.20
(dodatkowy termin oględzin: 28 lutego 2017 r. od 
godz. 9.20 do 9.30 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

 □ UL. SOBÓTKI 1, lokal nr VI, parter,  
pow. 31,30 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 2 marca 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 14 lutego 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 1 marca 2017 r. od 
godz. 10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddz. 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2017 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są  

na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

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 GospodarkiNieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

rok bez wezwania.
Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Banku Ślą-
skiego przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.

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

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

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

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

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

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

PreZYDent miaSta GLiWice

PrZYPomina

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

poz. 2147)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do 

publicznej wiadomości wykazy zawiera-
jące 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

PreZYDent miaSta GLiWice

inFormuJe,

PreZYDent miaSta GLiWice

inFormuJe,

zbycia, stanowiące  
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 14/2017 do 15 lutego 2017 r.

wynajęcia:
•	 nr 25 do 22 lutego 2017 r.

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.  
Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej  

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

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

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

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

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

i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:
• planowanie tras dla kierowców i bieżąca kontrola,
• sprzedaż i pozyskiwanie ładunków zgodnie z potrzebami i celami działu,
• stały kontakt z kierowcami, 
• współpraca z innymi działami spółki w ramach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu, 
• dbałość o jakość dostaw,
• raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek K, tel. 602-290-402 lub e-mail: transport@scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.  
Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

oFertY PracY

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. obsługi klienta
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: BOK/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej  

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

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

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne kierunkowe),
• doświadczenie w branży logistycznej oraz w pracy  

z systemami zarządzania magazynem,
• znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
• dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
• dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

• umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków:
• realizacja zadań wynikających z zawartych umów i w oparciu  

o uzgodnienia z klientami,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej oraz przewozowej,
• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• harmonogramowanie i planowanie dostaw oraz wysyłek,
• operacyjna obsługa klienta,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• prowadzenie korespondencji w języku angielskim,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyj-
nym i nr. referencyjnym BOK/MSI/2017  na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl  
lub  na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28,  44-100 
Gliwice. Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.  
Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

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

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

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

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

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+E 
w ruchu krajowym 

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej  

się firmie istniejącej na rynku od 28 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu  

o płacę zasadniczą, premie, diety itp.,
• wolne weekendy,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci  

opieki medycznej lub programu sportowo- 
-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych  

świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,

• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie w przewozach krajowych,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR  

będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28,  
budynek K lub tel. 602-290-402 lub e-mail:  
katarzyna.figura@scl.com.pl.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o Ochronie Danych Osobowych DzU z 2016 r., 
poz. 922)”.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA  
w Gliwicach

zatrudni:
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczy-

niowej min. kl. III,
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparko-ładowarki  

kl. III (wszystkie typy),
• operatora w z uprawnieniami do obsługi walca drogowego 

kl. III,

• operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki jednona-
czyniowej min. kl. III,

• kierowcę z uprawnieniami: C+E wraz T,
• mechanika sprzętu lekkiego z doświadczeniem (zagęszczarki, 

piły spalinowe itp.).

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o przesyłanie do-
kumentów aplikacyjnych na adres e-mail.: jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczenie ich osobiście do siedziby PRUiM SA  
pod adresem 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.

komunikat

Spawacz MAG  
– pracownik na wagę złota

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, 
które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesie-
nie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza 
MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie ze strony spe-
cjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy w zawodzie spawacz MAG. 
Wybrani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych.
Kurs realizowany będzie w Ośrodku Szko-
lenia Spawaczy "WELDER" w Gliwicach.

KTO MOŻE SKORZySTAĆ?
Uczestnikiem projektu może być osoba po 
30. roku życia (od dnia 30. urodzin) spełnia-
jąca łącznie następujące warunki:
jest osobą bezrobotną lub nieaktywną 
zawodowo, jest osobą o niskich kwalifi-
kacjach, ukończyła co najmniej szkołę 
podstawową, zamieszkuje na terenie woj. 
śląskiego, posiada zdolność do wykonywa-
nia zawodu spawacza. 

ILE TO KOSZTUJE?
Wszyscy uczestnicy mogą całkowicie bez-
płatnie skorzystać z całego cyklu szkole-
niowego.

ZAKRES:
• spotkania z Doradcą Zawodowym,
• poradnictwo zawodowe w zakresie pla-

nowania rozwoju kariery zawodowej,
• kurs z zakresu spawania blach i rur 

spoinami pachwinowymi metodą MAG 
(135), w tym wykłady teoretyczne i prak-
tyczne – 160 godzin,

• kurs z zakresu spawania blach spoinami 
czołowymi metodą MAG (135) wraz z kur-
sem przecinacza termicznego, w tym wykła-
dy teoretyczne i praktyczne – 128 godzin,

• egzaminy końcowe,
• staże zawodowe – 3 miesiące.
Celem kursów jest teoretyczne i prak-
tyczne przygotowanie uczestników kursu 
do zewnętrznego egzaminu końcowego 
IS-P/T-FW-1-135 oraz IS-P-BW-1-135 we-
dług Wytycznych Instytutu Spawalnictwa  
nr W-07/IS-17. Po zdaniu egzaminu końco-
wego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia 
do wykonywania spoin pachwinowych blach 
i rur oraz spoin czołowych blach metodą 
MAG (135) zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i aktualnymi normami dotyczącymi 
przeprowadzania egzaminów kwalifikacyj-
nych spawaczy.

Uczestnik otrzymuje Świadectwo Egzaminu 
Kwalifikacyjnego Spawacza (książka spawa-
cza, świadectwo Instytutu Spawalnictwa) 
oraz Zaświadczenie Instytutu Spawalnictwa 
o ukończeniu kursu przecinacz termiczny.
W ramach projektu przewidziano:
• stypendia szkoleniowe i stażowe, 
• zwrot kosztów dojazdu, 
• badania lekarskie, 
• ubezpieczenie NNW, 
• odzież roboczą, 
• materiały drukowane, 
• catering. 
Nabór na kurs jest ciągły. 

O PROJEKCIE: 
Cel projektu: zwiększenie zdolności do 
zatrudnienia 100 osób w wieku powyżej 
29. roku życia, bezrobotnych lub biernych 
zawodowo, o niskich kwalifikacjach, za-
mieszkujących na terenie województwa 
śląskiego, do 31 sierpnia 2018 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.
Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek 
pracy.
Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdzia-
łania bezrobociu.
Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób poszukujących pracy 
i pozostających bez zatrudnienia.
Projekt realizowany jest pod nadzorem Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Okres realizacji projektu: 1 października 
2016 r. – 30 września 2018 r.
Wartość projektu: 1 433 310,72 zł. 

BIURO PROJEKTU:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37, pok. 122, 44-100 Gliwice
www.gapr.pl, e-mail: spawacz@gapr.pl,  
tel. 32/339-31-79, 32/461-29-22.

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

Oferty z 2 lutego 2017 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są 
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, 

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

•  pracownik obsługi pieców 
wykształcenie min. średnie zawodowe, 
doświadczenie w obsłudze urządzeń 
energetycznych, uprawnienia SEP G3, 
prace przy obsłudze urządzeń energetycz-
nych, piece, suszarki, prace pomocnicze, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

•  mechanik samochodowy 
wykształcenie zawodowe, prawo jazdy, za-
kres obowiązków: naprawa samochodów fir-
my oraz maszyn: ubijak, minikoparka, jedna 
zmiana, 1/2 etatu, miejsce pracy: Gliwice;

•  operator CNC 
wykształcenie średnie techniczne, do-
świadczenie: brak wymagań, umiejętność 
obsługi komputera, znajomość rysunku 
technicznego oraz programu AutoCAD, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

•  spedytor – logistyk  
wykształcenie średnie, doświadczenie 
zawodowe mile widziane, zakres obo-
wiązków: planowanie transportu, prace 
biurowe, kontakt z kontrahentami, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Zabrze;

•  operator wózka widłowego  
wykształcenie: brak wymagań, upraw-
nienia do obsługi wózka z wymianą butli 
gazowych, doświadczenie w pracy na po-
dobnym stanowisku, praca fizyczna, trzy 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

•  fryzjer 
wykształcenie zawodowe kierunkowe 
z tytułem czeladnika, fryzjerstwo dam-
sko-męskie, dwie zmiany, miejsce pracy: 
Knurów.

http://www.pup.gliwice.pl/
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Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,  

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na wysokość stawki czynszu  na lokale użytkowe położone  przy ulicach
________________________________________________

I PRZETARG
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ul. Kozielska 184 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 36,08 m2, 
składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – in-
stalacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno-kanalizacyjną, 
WC, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – do remontu
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
________________________________________________

II PRZETARG
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ul. Błogosławionego Czesława 66 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 
47,21 m2, składający się z 5 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną 
– instalacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno-kanalizacyjną, 
WC, ogrzewanie – brak 
Stan techniczny lokalu - do remontu
W nieruchomości  funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1133,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka nie podlega licytacji i wynosi:
powierzchnia piwnicy 5,54 m2 x 4,00 zł/m2 = 22,16 zł miesięcznie plus podatek 
VAT wg aktualnej na dzień zapłaty stawki czynszu.

2. ul. Dworcowa 43 front, I piętro, lokal użytkowy o powierzchni 247,25 m2  
składający się z 15 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – insta-
lacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno–kanalizacyjną, WC, 
ogrzewanie – c.o. sieciowe
Stan techniczny lokalu - do kapitalnego remontu
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 5934,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu 
odbędzie się 24 lutego 2017 r. (piątek) od godz. 9.30 do godz. 10.00 w pokoju 
121 – sala narad, I piętro, w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 24 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 10.15 według ko-
lejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu w pokoju 121 - sala narad,  
I piętro, w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:    
• wpłacenie wadium i  przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii  wraz 

z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium to będzie 
mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnosi 
się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało wpłacone 

odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium uważać się będzie za wniesione 
wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. 
W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji;

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, 
treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2);

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice z tytułu 
między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3);

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

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność  
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą okre-
ślone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski SA I O/ Gliwice nr konta 20 1050 
1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy 
najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych 
Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz 
oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu  
w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarial-
nie poświadczone upoważniające ją do podejmowania czynności prawnej  
w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden 
lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia 

umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu  

z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli  uczestnik przetargu , który przetarg wygrał, nie pod-

pisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in 
blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.  
Prace remontowe i modernizacyjne, związane z przygotowaniem lokalu do 
użytkowania, najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt 
zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 17 lutego 2017 r. (piątek)
1. ul. Kozielska 184 fr., parter, godz. 10.00–10.15
2. ul. bł. Czesława 66 fr. parter, godz. 10.30–10.45
3. ul. Dworcowa 43 fr. I piętro, godz. 11.00–11.15 

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Spółka z o.o.  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,  

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,  
ogłasza przetarg ustny  nieograniczony  

na wysokość stawki czynszu dzierżawnego

Nieruchomość położona przy ul. Pszczyńskiej 49. 
Nieruchomość stanowi własność  Miasta Gliwice, obejmuje część działki  
nr 438, obręb Politechnika, KW nr GL1G/00054826/6.
Powierzchnia dzierżawy: 20,00 m2

Czasowa dzierżawa na okres do 3 lat zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta nr 3855/16 z 13 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem pod istniejący garaż 
blaszany nr G-5. 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (netto) za 1 m2 powierzchni: 5,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Minimalna kwota postąpienia (netto) za 1 m2: 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu 
odbędzie się 28 lutego 2017 r. (wtorek) od godz. 9.30 do godz. 9.45  w pokoju  
121 – sala narad, I piętro, w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w pokoju 
121 – sala narad, I piętro, w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:    
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii 

wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium to 
będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium 
wnosi się  przed upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało 
wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM 
I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium uważać 
się będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować się będzie na ra-
chunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik 
nie zostanie dopuszczony do licytacji;

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi 
dot. terenu, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy dzierżawy 
(załącznik nr 1);

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice  
z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy, opłat za użytko-
wanie wieczyste (załącznik nr 2);

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki 
cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadcze-
nia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły-
wem terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, skła-
dają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność  
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą okre-
ślone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. 
Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski SA I O/ Gliwice nr konta 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, dokumentacją dot. stanu technicznego 
garażu typu „blaszak”, wzorem umowy dzierżawy, można zapoznać się  
w  Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Lokali Użytkowych, pok. 107,  ZBM I TBS  
Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz 
oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu  
w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarial-
nie poświadczone upoważniające ją do podejmowania czynności prawnej  
w imieniu osoby reprezentowanej.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu 

zawarcia umowy dzierżawy, bez prawa żądania naliczania odsetek 
od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu,
• przepadkowi, jeżeli  uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie 

podpisze umowy dzierżawy w terminie 14 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem garażu do 
użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie 
z umową dzierżawy. 
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 20 lutego 2017 r. (po-
niedziałek):

1. ul. Pszczyńska 49 – garaż blaszany, godz. 10.00–10.15

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE – OFERTA PRACy:
Nazwa i adres jednostki:
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach  
44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134
Nr naboru: CPZ 1/2017
Nabór na stanowisko urzędnicze: administrator/informatyk 
Wymiar: w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę

Do głównych obowiązków pracownika bę-
dzie należało m.in.:
1. administrowanie systemami informatycz-

nymi, aktualizacje, zgłaszanie błędów, po-
prawek, utrzymywanie spójności,

2. zarządzanie kontami użytkowników,
3. tworzenie zestawień, raportów i analiz 

z systemów, przetwarzanie danych,
4. przekazywanie sprawozdań,
5. nadzór nad sprzętem komputerowym,
6. bieżąca pomoc przy problemach pracow-

ników pracujących na sprzęcie kompute-
rowym,

7. prowadzenie rejestru wyposażenia w sprzęt 
komputerowy, programy, licencje itp.,

8. instalowanie oprogramowania na stacjach 
roboczych,

9. tworzenie kopii zapasowych danych,  
odtwarzanie danych w przypadku awarii,

10. analizowanie możliwości zastosowania 
nowych metod i narzędzi informatycznych  
oraz odpowiednie ich wykorzystanie w pracy,

11. przestrzeganie przepisów, procedur do-
tyczących ochrony danych osobowych.

Wymagania formalne potwierdzone odpo-
wiednimi dokumentami:
1. obywatelstwo polskie,
2.  wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy 

lub wyższe o kierunku informatycznym,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych (oświadczenie),

4. niekaralność prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa popełnione umyślnie 
i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności 
instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwa skarbo-
we (oświadczenie).

Wymagania merytoryczne:
1. sprawna obsługa sprzętu komputerowe-

go oraz oprogramowania systemowego 
i narzędziowego,

2. wiedza na temat administrowania sys-
temami operacyjnymi oraz zagadnień 
dotyczących bezpieczeństwa środowiska 
komputerowego,

3. znajomość zagadnień związanych z sieciami 
komputerowymi,

4. bardzo dobra znajomość systemu opera-
cyjnego Windows 7, 8, 8.1, 10,

5. bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft 
Office (Word, Excel, Access, Power Point).

Wymagane umiejętności i predyspozycje:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. systematyczność, dokładność,
3. umiejętność logicznego myślenia,
4. samodzielność i odpowiedzialność,
5. dobra organizacja pracy,
6. komunikatywność i wysoka kultura osobista,
7. nastawienie na rozwój własny i podnosze-

nie kwalifikacji,
8. dyspozycyjność,
9. znajomość języka angielskiego umożli-

wiającego korzystanie z dokumentacji 
technicznej dotyczącej obsługi komputera.

Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku: 
1. Praca w budynku Centrum Pieczy Zastęp-

czej i Wpierania Rodziny w Gliwicach,  
ul. Sikorskiego 134, III piętro, dostosowa-
nym do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz wg potrzeb w 4 domach dziecka na 
terenie miasta.

Wymagane dokumenty:
1. cv, list motywacyjny,
2. kserokopia dokumentów potwierdzających 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3. kserokopia dokumentów (świadectw pracy 

lub zaświadczeń) potwierdzających staż pracy,
4. podpisane oświadczenia dotyczące nieka-

ralności, posiadania pełnej zdolności do 
czynności prawnych i korzystania z pełni 
praw publicznych,

5. podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekrutacji, zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2014 r.,  
poz. 1182 ze zm.).

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisane.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, for-
my składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w terminie do 
20 lutego 2017 r. do godziny 16.00 w sekre-
tariacie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspie-
rania Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 
134, piętro III.
Dokumenty należy składać w zamkniętych 
kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru. Dokumenty, które wpłyną 
do Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach po wyznaczonym ter-
minie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/335-41-26.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opu-
blikowany na stronie internetowej BIP wraz 
z listą kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu.
Planowany termin rozpoczęcia pracy –  
1 marca 2017 r.
W miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dodatkowe informacje: 
• jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji ogłoszenia o naborze jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wyłącze-
niem kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymagania niezbęd-
ne oraz w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe;

• kandydat, który zamierza skorzystać z po-
wyższego uprawnienia, zobowiązany jest 
do złożenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego niepełno-
sprawność;

• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po zakończeniu procesu rekrutacji 
podlegają zniszczeniu;

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 902) publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej podlegają dane 
osobowe osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru;

• oferty niekompletne nie będą rozpatry-
wane.

nieruchomościoFertY PracY

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ofertowego:
przetarg pisemny ofertowy na wysokość stawki czynszu wolnego na wynajem lokalu 

użytkowego przy ulicy:
1) Świętojańskiej 
5A/11, pow. 55,29 m2 

Termin składania ofert:  
14 lutego 2017 r. – do godz. 15.00

2) Świętojańskiej 
5B/11, pow. 46,09 m2

Termin składania ofert:  
14 lutego 2017 r. – do godz. 15.00

3) Oświęcimskiej 11 – 
garaż, pow. 14,30 m2

Termin składania ofert:  
9 lutego 2017 r. – do godz. 15.00.

4) Przyszowskiej 25 – 
garaż, pow. 26,89 m2

Termin składania ofert:  
9 lutego 2017 r. – do godz. 15.00.

10. 

11. 
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Koszykarze GTK dwoili się i troili, aby wygrać na własnym parkiecie 
z zespołem Jamalex Polonia 1912 Leszno. Niestety gliwiczanie prze-
grali ten pojedynek 71:75.

Podopieczni Pawła Turkiewicza zaczę-
li mecz 21. kolejki 1 ligi mężczyzn dosyć 
ospale. Goście z Leszna bezwzględnie to 
wykorzystali i już od pierwszych minut 
spotkania dominowali na parkiecie. 
Pod koniec pierwszej kwarty, po celnym 
rzucie za trzy punkty, Jakub Koelner 
sprawił, że Jamalex Polonia miała już 
dziewięciopunktową przewagę (18:27) 
nad GTK. W kolejnej kwarcie gliwicza-
nie, dzięki Dziembie i Salomonikowi, 
poderwali resztę drużyny i dystans za-
czął się zmniejszać. Nie na tyle jednak, 
by zagrozić rywalowi. Pierwsza połowa 
zakończyła się remisem (39:39).

W kolejnych dwóch kwartach gli-
wiczanie ostro atakowali, ale mieli 
problem ze skutecznością, zwłaszcza 
w rzutach z dystansu i w rzutach oso-
bistych. Końcówka spotkania należała 
do gości. Przy remisie (69:69) sędzia 
odgwizdał przewinienie Dziemby. Fau-
lowany Koelner trafił dwa razy. W od-
powiedzi z dystansu rzucał Damian 
Pieloch, ale niestety niecelnie. Potem 
Kelner popędził pod kosz i uzyskał dla 
swojej drużyny kolejne punkty. 

Ostateczny wynik meczu to 71:75 
(16:20, 23:19, 15:19, 17:17). – Nie sprzy-
jało nam szczęście zwłaszcza w końców-
ce meczu. Nie należy się jednak załamy-
wać, tylko podnieść głowę i walczyć 

dalej – mówił po meczu Aleksander 
Filipiak, rozgrywający GTK. – Kolejny 
mecz musimy wygrać – dodał.

W spotkaniu z Lesznem kontuzjowa-
ny był Paweł Zmarlak. Nie jest pewne czy 
wystąpi w kolejnym meczu. Najskutecz-
niejszym zawodnikiem był Aleksander 
Filipiak, który zdobył 13 punktów, miał 
11 asyst i 3 przechwyty przy braku jakiej-
kolwiek straty własnej.

Następny mecz gliwiczanie zagrają 
w Tychach, gdzie zmierzą się z tamtej-
szym GKS. Spotkanie zaplanowano na 
11 lutego.  (pm)

SPORT

Nie udało się  
z Lesznem 

Piast Gliwice okazał się lepszy w meczu 15. kolejki rozgrywek o 
mistrzostwo Futsal Ekstraklasy wygrywając na własnym boisku z 
zespołem Solne Miasto Wieliczka 3:2. Bramki dla Piasta zdobyli: 
Mizgajski, Dewucki i Barański.

Niebiesko-Czerwoni od początku 
spotkania starali się narzucić zawodni-
kom z Wieliczki swój styl gry i przejść jak 
najszybciej do ofensywy. Niestety zespół 
Solne Miasto, mimo iż nie był faworytem 
spotkania, bardzo dobrze się bronił. Choć 
gliwiczanie atakowali częściej i oddawali 
więcej strzałów na bramkę, to w pierwszej 
połowie padł tylko jeden celny strzał (dla 
Piasta trafił Mizgajski).

W drugiej części spotkania goście ata-
kowali śmielej niż w pierwszej połowie, ale 
nie skutkowało to zdobyciem bramki. Padła 
ona dopiero w 33. minucie i nie był to gol 
dla Wieliczki. Pautiak zagrał do Dewuckie-
go, a ten zdecydował się na samodzielny 
rajd niemal przez całe boisko i strzelił pod-
wyższając wynik na 2:0 dla gości. Od tego 
momentu gra zrobiła się bardziej nerwo-
wa; zawodnicy Piasta, mając na koncie już 

pięć fauli, popełnili szóste przewinienie, co 
skutkowało rzutem karnym. Wykorzystał 
go Daniel Bukowiec. 

Na odpowiedź Piasta nie trzeba było 
długo czekać. Na 3:1 dla Niebiesko-Czer-
wonych podwyższył Barański, a ostat-
niego gola w tym meczu zdobył Konrad 
Cebula ustalając końcowy wynik na 3:2. 
– Wszyscy przed meczem spodziewali 
się łatwego i przyjemnego zwycięstwa 
Piasta, ale przez postawę Wieliczki i na-
sze niewykorzystane sytuacje mecz był 
bardziej wyrównany niż zakładaliśmy. 
Musieliśmy się dość mocno napracować, 
aby osiągnąć wynik końcowy – mówił po 
meczu Sebastian Wiewióra, trener futsa-
lowej drużyna Piasta.

Kolejny mecz Piast rozegra 18 lutego na 
wyjeździe. Przeciwnikiem Niebiesko-Czer-
wonych będzie FC Toruń.  (pm)

Piast Gliwice przegrał ostatni sparing w zimowym okresie przygoto-
wawczym z czeskim 1.SC Znojmo 0:3. Radoslav Látal wystawił moc-
no eksperymentalny skład. Wcześniej jednak gliwiczanie dali popis 
skutecznego futbolu. W zamkniętej dla mediów grze kontrolnej wy-
grali 2:0 z Baník Ostrava. Obydwa gole strzelił wypożyczony do Pia-
sta Łukasz Sekulski. 

Wygrana z Baníkiem i świetny wy-
stęp Sekulskiego może być dobrym 
prognostykiem przed zbliżającym się 
wznowieniem rozgrywek piłkarskiej 
LOTTO Ekstraklasy. Niewykluczone, że 
napastnik, który trafił na wypożyczenie 
do Gliwic z Białegostoku z marszu wsko-
czy do wyjściowej jedenastki Piasta. 
Ponoć Radoslav Látal skompletował już 
niemal w stu procentach podstawowy 
skład na najbliższe mecze. 

 Czeski szkoleniowiec właściwie do 
samego końca okresu przygotowaw-
czego eksperymentował i testował 
różnych zawodników, którzy mogliby 
wnieść większą jakość do gry pierwszej 

drużyny. W sumie Piast Gliwice rozegrał 
7 sparingów – 3 wygrał, 4 przegrał. Trud-
no więc wysnuć jednoznaczne wnioski co 
do formy przed najbliższym meczem ze 
szczecińską Pogonią. Kibice liczą na wię-
cej niż w pierwszej części sezonu. Sztab 
szkoleniowy również ma świadomość, 
że aby awansować do pierwszej ósemki 
(taki był cel na ten sezon) trzeba będzie 
bić się o punkty od pierwszego gwizdka. 
Piłkarze są gotowi. 

 Z Okrzei napłynęły też dobre infor-
macje związane z organizacyjną stroną 
działalności klubu. Umowę sponsorską 
z Piastem przedłużyła firma E-Toto Za-
kłady Bukmacherskie. 

– Bardzo cenię sobie współpracę 
z Piastem Gliwice i wierzę, że Piast 
osiągnie sukces również w tym sezonie. 
Tym bardziej mam przyjemność ogłosić, 
że sukcesy klubu na najwyższym pozio-
mie ligowym w Polsce zaowocowały 
przedłużeniem umowy sponsorskiej. 
Zakłady bukmacherskie E-Toto zosta-
ją z Niebiesko-Czerwonymi na sezon 

2016/2017 – powiedział prezes Woj-
ciech Michałowski.

 Inauguracja piłkarskiej wiosny dla 
gliwiczan odbędzie się w Szczecinie. Mecz 
z Pogonią rozegrany zostanie w poniedzia-
łek (13 lutego godz. 18.00). Podopieczni 
Radoslava Látala będą mogli się odegrać. 
W pierwszym meczu u siebie przegrali  
z Portowcami 0:2.  (as)
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