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kWk Sośnica doczeka swoich setnych urodzin, bo będzie fedro-
wać węgiel na pewno do połowy przyszłego roku, a może i dłużej.  
tak zakłada uchwała podpisana przez zarząd Polskiej Grupy Górni-
czej – spółki, do której należy gliwicki zakład.
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korzyści z jej powstania odczuje co 
najmniej 2 miliony mieszkańców ślą-
ska. Związane one będą m.in. z inte-
gracją transportu publicznego oraz 
uporządkowaniem i lepszym wyko-
rzystaniem przestrzeni publicznej. 
utworzenie związku oznacza także 
wzmocnienie działań dotyczących 
rozwoju czy promocji. na temat me-
tropolii rozmawiamy z prezydentem 
Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem.

https://gliwice.eu
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DRuGa StRona W obiektyWie

W Teatrze Miejskim 25 lutego odbyła się premiera spektaklu dla dzieci na podstawie opowiadań Stanisława Lema. W „Niezwykłym locie pilota Pirxa” widzowie 
przemierzali przestrzeń kosmiczną pełną przygód i niespodzianek. Artyści z białostockiego Teatru PAPAHEMA wykorzystali w przedstawieniu między innymi lalki  
i multimedia. Za reżyserię spektaklu odpowiada Jerzy Machowski. Autorką scenografii jest Ľudmila Bubánová, a lalki wykonała Olga Ryl-Krystianowska. (fot. B. Nitka)

Kryta pływalnia Olimpijczyk na os. Kopernika zainaugurowała nowy sezon imprez 
sportowych. W lutym na głęboką wodę skoczyli między innymi młodzi sportow-
cy z Ligi Klubów Śląskich Szkół Gimnazjalnych i pływacy z roczników 2006 i 2007. 
Wiele jeszcze przed nami – w ubiegłym roku zawodnicy wystartowali w ponad 
40 imprezach! W Olimpijczyku mile widziani są również kibice – wstęp na trybuny 
jest bezpłatny. Informacje o organizowanych zawodach publikowane są na stronie  
www.mzuk.gliwice.pl. (fot. Z. Daniec)

13 maja na starcie Rajdu Miejskiego 360° spotkają się amatorzy biegania, jazdy na 
rowerze i pływania kajakiem. Dwuosobowe zespoły uzbrojone w mapy powalczą 
o najlepszy czas. W tym roku będą miały na to tylko jeden dzień, bo 14 maja na 
krótszej trasie ścigać się będą wyłącznie rodziny. Szczegółowe informacje, regulamin 
oraz zapisy są dostępne na stronie www.gliwice_2017.team360.pl. Do zobaczenia 
w parku Chopina! (fot. Z. Daniec)

Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego trenowali w Cze-
chowicach. Ich umiejętności nieraz ratowały z opresji pechowych pływaków, a 
zimą nieostrożnych spacerowiczów wchodzących na zamarzniętą taflę jeziora. 
Tego typu ćwiczenia pomagają „woprowcom” w utrzymaniu pełnej gotowości. 
(fot. M. Baranowski)

Zakwitające krokusy to znak, że zima odeszła już na dobre. Te zwiastuny dobrej po-
gody wypatrzyła i sfotografowała nasza czytelniczka. A wy – widzieliście już pierwsze 
przebiśniegi i krokusy? Zachęcamy do przesyłania wiosennych fotografii na adres 
redaktor@um.gliwice.pl. Może w następnym numerze „MSI – GLIWICE” znajdą się 
wasze zdjęcia? (fot. M. Błach)

Na pokładzie rakiety

Olimpijczyk rozpoczął sezon Dadzą z siebie wszystko

Na WOPR możemy liczyć! Do wiosny coraz bliżej

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

– Ostateczna decyzja dotycząca 
dalszego funkcjonowania kopalni KWK 
Sośnica w strukturach naszej spółki 
podjęta zostanie w połowie przyszłego 
roku. Uzależniona będzie od osiąganych 
wyników ekonomicznych oraz oceny 
warunków technicznych – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu 
– GLIWICE” Tomasz Głogowski, rzecznik 
PGG. Sytuacja ekonomiczna zakładu ma 
być monitorowana cały czas, a oceny 
wystawiane co kwartał.

Przypomnijmy, że kWk Sośnica 
miała czas na poprawienie ren-
towności do 31 stycznia 2017 
roku. Gdyby się to nie udało, 
kopalnia zostałaby przekazana 
do Spółki Restrukturyzacji ko-
palń, co w praktyce oznaczałoby 
likwidację zakładu.

Sytuacja poprawiła się w maju 2016 r.,  
po odłączeniu od KWK Sośnica kopalni 
Makoszowy.

– W latach 2012–2015 Sośnica – 
Makoszowy generowała straty. Do 
jednej tony wydobytego węgla trzeba 
było dopłacać ok. 200 zł. Obecnie jes- 
teśmy jednym z najlepszych zakładów 
wchodzących w skład PGG, z poziomem 
wydobycia 8 tys. ton wysokojakościo-
wego węgla na dobę. Na każdej tonie 
węgla zarabiamy 80 zł. W świetle tych 
danych zamknięcie kopalni byłoby sza-
leństwem – mówi Zdzisław Bredlak, 
przewodniczący Komisji Zakładowej 
WZZ Sierpień 80, największego związku 
zawodowego KWK Sośnica, zrzeszające-
go 520 członków.

Walka o PRZetRWanie
Od kwietnia 2016 roku nowym dy-

rektorem działającej już samodzielnie 
KWK Sośnica jest Dariusz Rębielak. – Za-
równo dyrekcja, jak i załoga dały z siebie 
wszystko. Udowodniliśmy, że realizacja 

założonych celów była możliwa – mówi 
Andrzej Twardowski, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” KWK Sośnica. – 
Wszyscy wiedzą, że górnicy to ludzie 
twardzi i nie poddają się tak łatwo. Nie 
zraża nas fakt, że w strukturach PGG 
funkcjonujemy warunkowo do połowy 
przyszłego roku – dodaje.

obecnie wydobycie i sprzedaż 
węgla z kWk Sośnica stanowi 
około 9 proc. całej działalności 
PGG. Zakład w Gliwicach stawia 
przede wszystkim na produkcję 
węgla wysokoenergetycznego, 
najlepszej jakości. Sprzedaje 
m.in. kostkę i orzech, a także 
nieco mniej wydajny groszek.

WSPaRcie Z MiaSta
Z przygotowanej w 2015 r. na zlece-

nie prezydenta Gliwic analizy możliwoś- 
ci rozwoju kopalni przez naukowców z Wy-

działu Zarządzania Politechniki Śląskiej 
wynika, że KWK Sośnica może fedrować 
nawet do 2035 roku, a zasoby niewydoby-
tego węgla to ok. 60 mln ton. Ten aspekt 
podkreślał dwa lata temu prezydent Fran-
kiewicz, kiedy zabiegał o ocalenie zakładu.

– To, co się w tej chwili dzieje, jest 
potwierdzeniem naszych ekspertyz. 
Kopalnia ma potencjał i dobrych pra-
cowników. Brakowało tylko dobrego 
zarządzania. Czy te efekty będą trwałe?  
To się okaże. Na razie kopalnia radzi so-
bie świetnie. Cieszę się, że w Gliwicach 
wciąż mamy przemysł wydobywczy, któ-
ry rozwinął to miasto w XIX w. Bo nasze 
miasto to nie tylko nowoczesne techno-
logie, ale również górniczy etos. Jeżeli 
wynik finansowy kopalni jest dodatni 
to powinna dalej funkcjonować – mówi 
prezydent Frankiewicz.

Kryzys został zażegnany, a kopalnia 
przetrwała – przynajmniej do swoich 
setnych urodzin. Warto zauważyć, że 
w 2014 roku w kopalni Sośnica praco-
wało ok. 2,3 tys. górników, obecnie jest 
ich niecałe 2 tys.  (pm)

aktualności

lotnisko jest blisko!

Sośnica
bezpieczna

fo
t. 

M
os

qu
id

ro
n 

– 
fo

to
 i 

vi
de

o 
z l

ot
u 

ko
m

ar
a

fo
t. 

K.
 K

rz
em

iń
sk

i

Górnicy z determinacją walczyli o zachowanie miejsc pracy
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o nadziejach związanych z powołaniem metropolii rozmawiamy z Zygmuntem Frankiewiczem 
– prezydentem Gliwic i przewodniczącym Związku Miast Polskich.
Wygląda na to, że ustawa 
metropolitalna jest już na-
prawdę blisko. co możemy 
na niej zyskać?
Najwięcej obiecuję sobie po 
możliwości utworzenia kolei 
metropolitalnej. Trochę na 
wzór gliwickiej kolei miejskiej, 
o którą staramy się od lat, tylko 
w skali całej konurbacji. Mamy 
przecież bardzo rozbudowaną 
sieć kolejową w regionie, bar-
dzo mało wykorzystywaną do 
transportu publicznego – a to 
mogłoby się zmienić z korzyścią 
dla mieszkańców i budżetów 
miast, dlatego że transport 
kolejowy, wbrew pozorom, 
jest tańszy od tramwajowe-
go. Trzeba wybudować więcej 
przystanków i cały transport  
odpowiednio zorganizować. 
Rozmowy na temat kolei me-
tropolitalnej powinny rozpo-
cząć się jak najszybciej. Pamię-
tajmy, że w tej chwili możemy 
jeszcze pozyskać środki unijne 
w perspektywie finansowania 
na lata 2014–2020. Trzeba się 
spieszyć, czas ucieka, a to są 
skomplikowane projekty.

co jeszcze moglibyśmy zyskać 
dzięki nowej metropolii?
Cieszyłbym się, gdyby była 
wspólna promocja. Wspól-
ne pozyskiwanie inwestorów. 

A także reprezentowanie inte-
resów metropolii na zewnątrz. 
To już byłoby dużo. Nie chciał-
bym snuć bardzo optymistycznej 
wizji przyszłości, ale widzę cały 
szereg zadań, które krok po kro-
ku nowy związek metropolitalny 
mógłby podejmować.

a powinien to robić zdecydo-
wanie efektywniej niż działa-
jący od około dekady Górno-
śląski Związek Metropolitalny, 
o którym głośno było właści-
wie tylko na samym początku 
jego działalności…
Przy obecnie istniejącym pra-
wie nie możemy przekazywać 
wydzielonych zadań do związ-
ku metropolitalnego. Jest za-
sada: albo wszystko, albo nic. 
GZM powstał po to, by przejąć 
część zadań od części miast 
wchodzących w skład konur-
bacji górnośląskiej. Powinien 
zajmować się tym, co wspólne, 
a co nie jest możliwe do zreali-
zowania przez jedno – nawet 
największe – miasto. Przykład 
– Drogowa Trasa Średnicowa, 
która moim zdaniem powinna 
być zarządzana przez zwią-
zek metropolitalny. Niestety 
w obecnym stanie prawnym 
nie ma możliwości, by prze-
kazać ją w zarząd GZM. Nowa 
metropolia będzie mogła re-

alizować wydzielone zadania. 
Jest to szczegółowo opisane 
w projekcie ustawy. To bardzo 
ważna sprawa, jedna z kluczo-
wych.

ustawa metropolitalna miała 
być głosowana w ubiegłym 
tygodniu, a będzie prawdo-
podobnie dopiero w przy-
szłym. nie zabraknie czasu, 
by dotrzymać terminu?
Metropolia ma powstać 1 lipca, 
z rozpoczęciem działalności od 
1 stycznia przyszłego roku. Dwa 
tygodnie zwłoki w przyjęciu 
ustawy mogą nieco pokompli-
kować dotrzymanie tych ter-
minów. Jestem jednak dobrej 
myśli, powinno się udać. Trzeba 
jednak pamiętać, że jak zwykle 
bardzo dużo będzie do zrobie-
nia po stronie samorządów, 
a to też zabiera czas. Prawdzi-
wych problemów spodziewał-
bym się dopiero po uchwaleniu 
ustawy, kiedy to trzeba będzie 
podejmować już jakieś realne 
działania, na które wszyscy 
przecież liczymy.

a konkretnie jakich proble-
mów?
Konieczna jest zgodna i umie-
jętna współpraca wszystkich 
uczestników nowego związku 
metropolitalnego. To będzie 

trudne wyzwanie. Wszystko 
zależy od ludzi – prezydentów, 
burmistrzów, wójtów. Jeżeli 
będzie zgoda, to jest szansa, 
że stosunkowo szybko odczu-
jemy pozytywne zmiany. Jeśli 
nie – poczekamy na nie dłużej, 
ale myślę, że docelowo i tak 
związek metropolitalny okaże 
się potrzebny.

Jednym z punktów zapal-
nych może być pomysł 
zintegrowania transportu 
publicznego. Zamiast kilku 
operatorów byłby jeden, 
dla wszystkich…
Sama ustawa nie narzuca 
żadnej integracji. Dopuszcza 
istnienie wielu organizatorów 
transportu publicznego. Nowa 
metropolia nie musi przejąć tej 
organizacji, ale powinna. Zwią-
zek metropolitalny bez wspól-
nego transportu publicznego 
jest nieporozumieniem. Od 
tego trzeba zacząć, to najważ-
niejsze zadanie.

czyli kZk GoP do likwidacji?
W tej formie tak. KZK GOP powi-
nien zostać wygaszony i wtedy 
nowy związek mógłby przejąć 
organizację transportu publicz-
nego na całym swoim obszarze. 
To byłaby istotna zmiana. Oferta 
byłaby na pewno lepsza, a nie 

byłaby droższa. Jeden spójny roz-
kład jazdy, wspólny bilet. Myślę, 
że związek metropolitalny powi-
nien iść w taką stronę. 

a inne kluczowe sprawy  
dotyczące nowej metropolii?
Za metropolią idą konkretne 
pieniądze, czyli udział w po-
datku dochodowym od osób 
fizycznych w wysokości 5 proc., 
co daje ok. 250 mln zł rocznie. 
Za takie środki można podej-
mować i zadania, i wyzwania. 
Wyzwaniem może być właśnie 
kolej metropolitalna, a zada-
niami szereg innych mniejszych 
czynności – np. projektowanie 
dróg dla konurbacji, planowa-
nie przestrzenne. Nie chodzi 
o to, by związek zastępował 
miasta czy gminy w plano-
waniu przestrzennym, ale aby 
był wsparciem w koordynacji 
dużych przedsięwzięć, któ-
re służą albo będą służyły do 
obsługi całej metropolii. Przy-
kład – Centrum Kongresowe 
w Katowicach czy Hala Gliwi-
ce – obiekty przeznaczone dla 
całej metropolii. Nowy związek 
ma mieć możliwości decyzyjne, 
a to już jest realne narzędzie, 
więc tym razem powinno być 
znacznie lepiej.

Rozmawiał  
Adam Sosnowski
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Do dziesięciu rodzin repatriantów ze Wschodu, które na przestrzeni ostatniej dekady zamieszkały w Gliwicach, dołączyły dwie kolejne zaproszone 
do Polski przez władze naszego miasta. tym razem, pod koniec lutego, do Gliwic przybyło czworo rodaków z północnej części kazachstanu. 

Reprezentują różne pokolenia. Babcia 
z dorosłym synem oraz jej wnuczka z ka-
zachskim mężem i malutkim dzieckiem 
pokonali w drodze do Polski kilka tysięcy 
kilometrów. Na miejscu, w Gliwicach, po-
mimo długiej podróży i zmęczenia uśmiech 
nie znikał z ich twarzy. Czekały już na nich 
bowiem dwa wygodne, w pełni wyposażo-
ne mieszkania komunalne, wyremontowa-
ne pieczołowicie ze środków przekazanych 
miastu z budżetu państwa. Teraz czas urzą-
dzić sobie życie po nowemu!

– Przebyli długą drogę. Mamy wiel-
ką nadzieję, że szybko zaadaptują się 
w nowym miejscu pobytu i będą tutaj 
szczęśliwi. To osoby, które posiadają pol-
skie korzenie. Ich przodkowie na skutek 
deportacji, zesłań i innych prześladowań 
nie mogli wrócić nad Wisłę – mówi Beata 
Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
zajmująca się repatriacją. – W ich rodzin-
nym domu w Kazachstanie polskie zwy-
czaje i tradycje były kultywowane, jednak 
język polski znają słabo. To w niedługim 
czasie powinno się zmienić. Repatrianci 
zawsze mogą liczyć na pomoc miasta 
w nauce języka polskiego. 

W pierwszych dniach pobytu w Gliwi-
cach rodacy ze Wschodu załatwiają wszel-
kie formalności, m.in. dokumenty zamel-
dowania, akty urodzenia czy małżeństwa. 

Pomoc w zaadaptowaniu się w nowym 
mieście, w uzupełnianiu niezbędnych 
dokumentów i w tłumaczeniach, wizy-
tach w NFZ-cie, skarbówce czy ZUS-ie, 
a także w znalezieniu zatrudnienia czy 
opieki przedszkolnej dla dziecka zapew-
nia im Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy. 
Dodatkowo, przez okres jednego roku 
od dnia osiedlenia, repatrianci objęci są 

wzmożoną pomocą socjalną i materialną 
OPS-u. Jak działa takie wsparcie – mode-
lowe dla innych miast i gmin w Polsce, po-
nieważ Gliwice należą do tych ośrodków, 
które najczęściej zapraszają repatriantów 
z państw Azji Środkowej i Kaukazu Połu-
dniowego – pokazuje kilkunastominutowy 
reportaż Instytutu Inicjatyw Wschodnich, 
dostępny w sieci pod adresem https://
youtu.be/tzztRIwioEA. Przedstawia 

również historię sukcesu wybranych re-
patriantów, którzy dzięki pomocy miasta 
i wypracowanemu systemowi wrośli w lo-
kalną społeczność. 

Warto pamiętać, że do Gliwic zapra-
szani są uchwałą Rady Miasta repatrianci 
nieokreśleni imiennie. Miasto otrzymuje 
na ten cel dotację z budżetu państwa. 
Takie zasady określa ustawa o repatriacji. 
W związku z tym miejscy urzędnicy nie 
mają wpływu na to, kto przyjedzie do 
Gliwic. – Wyboru repatriantów do osie-
dlenia dokonuje Departament Obywa-
telstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw  
Wewnętrznych i Administracji w Warsza-
wie, który dysponuje bazą danych repa-
triantów zainteresowanych osiedleniem na 
terenie Polski. W systemie „Rodak” zareje-
strowano około 2 tysiące rodzin polskiego 
pochodzenia z azjatyckich republik byłego 
ZSRR. Głównym kryterium przy wyborze ro-
dziny jest okres oczekiwania na repatriację 
– przypomina Beata Jeżyk.

W świetle obowiązujących przepisów 
osoby przybywające do Polski ze Wscho-
du w celach repatriacji nabywają obywa-
telstwo polskie z mocy prawa z dniem 
przekroczenia granicy RP. Ich małżonko-
wie (na ogół osoby narodowości innej niż 
polska) przebywają w Polsce na innych 
zasadach – na podstawie zezwolenia na 
pobyt stały.  (kik)

aktualności

koloRy 
MiaSta

Gliwice należą do miast, które najczęściej zapraszają rodaków ze Wschodu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach poszukuje partnerów do udziału w wiosennej edycji Gliwickiej 
akademii Zdrowia Dzieci i Młodzieży. Pierwsza odsłona tej bezpłat-
nej akcji odbyła się jesienią 2016 r. w cH FoRuM i cieszyła się du-
żym powodzeniem.

Podmioty zainteresowane nieodpłat-
ną współpracą z Urzędem Miejskim (m.in. 
przychodnie, fundacje, stowarzyszenia, 
specjaliści prowadzący prywatną prakty-
kę) mogą zgłaszać propozycje rozmaitych 
działań zdrowotnych przydatnych do orga-
nizacji kolejnej odsłony Gliwickiej Akademii 
Zdrowia. W grę wchodzą np. konsultacje, 
specjalistyczne porady i badania. Warto 
pamiętać, że organizator zastrzega sobie 
możliwość wyboru ofert spośród zgłoszo-
nych propozycji!

Jak włączyć się w akcję? Zainteresowa-
ne podmioty powinny wypełnić deklarację 
dostępną na stronie www.gliwice.eu i do 
24 marca złożyć ją w Biurze Podawczym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwy-
cięstwa 21, parter) lub przesłać ją w formie 
elektronicznej na adres zd@um.gliwice.pl.  
Dodatkowych informacji w tej kwestii 
udziela Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych UM, tel. 32/238-54-
33, e-mail: jezyk_b@um.gliwice.pl.  

 (kik)

Po ponad roku od zawirowań wprowadzonych ustawą zmieniającą 
ordynację podatkową, mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców. 
W urzędzie Miejskim znów możliwe są płatności kartami. W ter-
minale wyposażono pięć kas gmachu uM przy ul. Zwycięstwa 21 
– trzy na iV piętrze i dwie na parterze.

– Płatność kartami w urzędzie stała 
się na powrót możliwa dzięki dostoso-
waniu oferty do zmienionych przepisów 
przez firmy świadczące usługi pośredni-
czenia w transakcjach dokonywanych 
kartami płatniczymi – wyjaśnia „Miej-
skiemu Serwisowi Informacyjnemu 
– GLIWICE” Agnieszka Dylewska, p.o. 
głównej księgowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Mieszkańcy muszą pamiętać o jed-
nej istotnej kwestii. W przypadku nie-
których transakcji regulowanych kartami 
płatniczymi w UM – takich jak płatności 
za należności podatkowe, opłaty za go-
spodarowanie odpadami oraz inne nie-
podatkowe należności o charakterze pu-
blicznoprawnym (w szczególności: opłaty 
komunikacyjne, opłata za zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych, opłata 
skarbowa) – doliczana jest automatycz-
nie do kwoty transakcji dodatkowa 
prowizja (tzw. surcharge fee) w wyso-
kości 0,7% kwoty transakcji. – Obciążanie 
płatnika wyżej wymienionych należności 

dodatkowym kosztem jest podyktowane 
zapisami ustawy Ordynacja podatkowa 
(art. 60 par. 2a) – informuje Agnieszka 
Dylewska.

Prowizja od płatności kartą nie jest 
naliczana, jeśli regulujemy w ten spo-
sób należności cywilnoprawne, takie 
jak wieczyste użytkowanie czy czynsz 
dzierżawny.  (kik)

Płatność kartami 
wraca do urzędu

tu jest teraz ich dom

Dzieci są  
najważniejsze.
Przyłącz się!
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Policja z nową 
aplikacją

Dwie firmy z Gliwic: Flytronic i novelty RPaS znalazły się w gronie jede-
nastu  liderów rynku dronów w Polsce. nasze miasto to znaczący ośro-
dek na dronowej mapie Polski. Działają tu już cztery ośrodki szkolące 
operatorów dronów, z czego dwa to kluczowi producenci w skali kraju. 

Znaczącą pozycję Gliwic odnotowa-
no w raporcie „Rynek dronów w Polsce 
2017”, który  przygotowała Fundacja In-
stytutu Mikromakro. Podstawą opraco-
wania były szacunkowe przychody netto 
ze sprzedaży za 2016 – bez uwzględnia-
nia wyników firm stricte handlowych.

W dokumencie uwzględniono 288 
polskich przedsiębiorstw, chociaż auto-
rzy oceniają, że na rynku dronów działa 
ok. 400 podmiotów.

Na 3 miejscu autorzy raportu umie-
ścili  firmę Flytronic (producenta bez-
załogowych maszyn)  współpracującą 
z Polską Grupą Zbrojeniową i należącą 
do WB Electronics. Szacunkowe przy-
chody firmy to ok. 4,3 mln zł. Warto 
przypomnieć, że firma Flytronic została 
w 2012 r. wyróżniona przez Prezydenta 
Gliwic, Zygmunta Frankiewicza, nagrodą 
Gliwickiego Lwa.

– Od lat działamy na terenie Gliwic. 
Jesteśmy ośrodkiem badań zajmującym 
się lotnictwem bezzałogowym, a także 
producentem komponentów i gotowych 
systemów. W obszarze naszych zainte-
resowań jest całe spektrum zagadnień, 
m.in. układy sterowania i obserwacji 
czy algorytmy przetwarzania obrazu. 
Jeden z naszych produktów – bezza-
łogowiec Fly Eye – został wdrożony 
do polskiej armii. Opracowaliśmy od 
podstaw także większe bezzałogowce 
o przeznaczeniu wojskowym, w tzw. 
klasie taktycznej: Manthę, Flysara 
czy nagrodzonego na targach MSPO 
ŁOSia – powiedział „Miejskiemu Ser-

wisowi Informacyjnemu – GLIWICE” 
Wojciech Szumiński, współwłaściciel 
firmy Flytronic.

Drugim gliwickim liderem na drono-
wym rynku jest Novelty RPAS (9. miej-
sce). Firma, która ma akademickie ko-
rzenie, specjalizuje się w projektowaniu 
i produkcji Bezzałogowych Systemów 
Latających do zastosowań cywilnych 
i policyjnych. Oprócz produkcji zajmuje 
się także szkoleniami i usługami.

– Gliwice już teraz kojarzone są 
z silnymi firmami dronowymi. Ten rynek 
ma przed sobą przyszłość. Ciekawym 
rozwiązaniem byłoby połączenie wy-
siłków i potencjału firm z Gliwic i np. 
Śląskiego Klastra Lotniczego. Wymiana 
doświadczeń umożliwiłaby zawalczenie 
o unijne środki na działalność nauko-
wo-badawczą i zwiększyłaby szanse na 
udział we wspólnych projektach – mówi 
Radosław Fellner z Centrum Kształcenia 
Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środ-
kowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, 
jeden z autorów raportu.

Bezzałogowe jednostki latające 
zyskują na znaczeniu i stają się coraz 
bardziej popularne. Wykorzystywane 
w różnych branżach, służą m.in. filmow-
com, przemysłowi reklamowemu i tele-
wizyjnemu, a także służbom wojskowym 
i ratowniczym. Branża dronowa stale się 
rozwija, a polskich firm przybywa, bo na 
ich usługi jest coraz większy popyt.

Wartość całego polskiego rynku dro-
nowego wynosi obecnie ponad 201 mln 
złotych.  (pm)

Dzięki aplikacji mobilnej „Moja 
komenda” można znaleźć najbliż-
szy komisariat w mieście, a także 
uzyskać dane kontaktowe wszyst-
kich dzielnicowych w kraju. apli-
kację można pobrać za darmo.

„Moja Komenda” powstała na zlece-
nie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Policji w ramach 
programu „Dzielnicowy bliżej nas”.  
– Jest to bardzo użyteczne narzędzie, które 
pozwala każdemu na szybkie pozyskanie in-
formacji na temat dowolnego komisariatu, 
a także zawiera dane kontaktowe ponad 8 
tysięcy dzielnicowych w całej Polsce. Za po-
mocą aplikacji jednym kliknięciem możemy 
skontaktować się z dzielnicowym – mówi 
Marek Słomski, rzecznik KMP Gliwice. – 
Aplikacja działa w trybie ciągłym, także 
wtedy, gdy jesteśmy poza siecią. Bazuje 
wtedy na danych z poprzedniej aktualizacji. 
Wszystkie jej funkcjonalności są jednak wi-
doczne tylko wtedy, gdy mamy połączenie 
z Internetem – dodaje. 

Program można zainstalować w urzą-
dzeniach mobilnych bazujących na sys-

temach operacyjnych Android oraz iOS. 
Jeśli udostępnimy aplikacji swoją lokali-
zację, może ona wskazać najbliższy po-
sterunek wraz z najkrótszą trasą dojazdu. 

Dane, które nas interesują, możemy też 
pozyskać, wpisując w wyszukiwarkę nazwę 
miasta, ulicy bądź kod pocztowy. System 
również wtedy wskaże dzielnicowego, 
który będzie do naszej dyspozycji. Dziel-
nicowych można wyszukiwać także po ich 
imionach i nazwiskach. – W sytuacji kiedy 
policjant nie odbiera telefonu, aplikacja 
łączy się z jednostką, która aktualnie pełni 
służbę – mówi Marek Słomski. – System 
zapewnia również bezpośredni dostęp do 
portali internetowych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Policji, 
jak i mediów społecznościowych – dodaje.

Aplikację można pobrać za darmo ze 
strony www.policja.pl. Uwagi odnośnie 
do działania systemu można przesyłać 
na rzecznik@mswia.gov.pl.  (pm)

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 F

ly
tr

on
ic

Po raz kolejny gliwicka firma informatyczna Future Processing została 
nagrodzona. tym razem doceniono ją w konkursie Praktykodawca Roku 
Województwa śląskiego organizowanym przez uniwersytet śląski. kon-
kurs wyróżnia firmy oferujące najciekawsze praktyki studenckie i staże 
o wysokim walorze edukacyjnym. 

W konkursie wzięło udział 41 firm. 
Future Processing zyskał uznanie za 
zakres tematyczny i walory edukacyjne 
dwumiesięcznych płatnych praktyk let-
nich. To rozwiązanie powiodło gliwicką 
firmę do zwycięstwa również w po-
przednich edycjach konkursu. W 2014 r.  
FP zajęło I miejsce, a w 2015 r. otrzymało 
I wyróżnienie jako Praktykodawca Roku. 
W ostatniej edycji otrzymało nagrodę 
w kategorii „Firma”. 

– Program praktyk realizujemy od 2012 r.  
Ma on nie tylko przygotować studentów 
do podjęcia pierwszej w ich karierze pracy 
w firmie technologicznej, ale przede wszyst-
kim zarazić pasją do programowania. Sta-
ramy się przekazać im wiedzę i wyposażyć 
w umiejętności, zarówno techniczne, jak 
i miękkie, które pozwolą im pewnie wkro-

czyć na ścieżkę kariery. Ta nagroda to dla 
FP ogromne wyróżnienie, które cieszy 
oraz motywuje do dalszej pracy – mówiła 
Daria Sobaszek-Dębska, starszy specjalista  
ds. marketingu, odbierając nagrodę pod-
czas gali, która odbyła się w Katowicach. 

Program praktyk FP obejmuje 256 
godzin zajęć szkoleniowych i jest dopaso-
wany do potrzeb uczestników. Pod okiem 
trenerów praktykanci uczą się dobrych 
praktyk tworzenia oprogramowania, 
a także pracy zespołowej, zasad komu-
nikacji i technik twórczego myślenia. Co 
roku Praktykom FP towarzyszy motyw 
przewodni. Tym razem będzie to „Save the 
Planet with Future Processing”, a prakty-
kanci wcielą się w rolę sztabu kryzysowego 
mającego ocalić fikcyjną planetę Sustar77 
przed zagładą ekologiczną.  (mf)

najlepsze praktyki 
są w Gliwicach!

Dronowi 
potentaci
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W łabędach zobaczymy tęczę

Gliwicki klub abstynentów krokus obchodzi w tym roku 
35-lecie działalności. Dzięki dotacjom Miasta Gliwice, sto-
warzyszenie od lat pomaga osobom uzależnionym wyjść 
z niszczącego nałogu.

Józef Gogoliński, prezes sto-
warzyszenia Krokus, sam zmagał 
się z problemem alkoholowym. 
Dziś jego życie jest inne. Pracu-
je, ma żonę, jest abstynentem. 
Uważa, że osoby, które w prze-
szłości przechodziły przez piekło 
uzależnienia, mogą pomagać 
ludziom zmagającym się z nało-
giem. Wiele osób, które działają 
w klubie, było na życiowym za-
kręcie. – Trzeźwiejący alkoholicy są 
idealnym towarzystwem dla tych, 
którzy chcą trzeźwieć, rozwijać się 
i zdrowo żyć – mówi „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – GLI-
WICE” Józef Gogoliński. – Naszym 
celem jest przeobrażenie ludzi, 
którzy stwarzali problemy sobie 
i swoim najbliższym, w jednostki 
wartościowe, otwarte na poma-
ganie innym, samodzielne, zawsze 
trzeźwe pomimo uzależnienia. 
W 2016 roku odbyło się ponad 170 
spotkań, w których uczestniczyło 
około 1800 osób – dodaje.

Pomoc Klubu Abstynentów 
Krokus jest szeroka. Mogą z niej 
skorzystać zarówno osoby uza-
leżnione od alkoholu, jak i byli 
nałogowcy po przebytej terapii 
odwykowej, wymagający wspar-
cia w trzeźwieniu i abstynencji, 
ich rodziny i ofiary przemocy.

Klub organizuje też imprezy 
integracyjne. – W organizowa-
nych przez nas przedsięwzięciach 
wzięło udział ok. 1000 osób – 
mówi Józef Gogoliński.

Krokus jest organizacją pożyt-
ku publicznego, a swoje działania 
może prowadzić głównie dzięki 
dotacjom Miasta Gliwice. – Nie-
mal 80% środków pozyskujemy 
od miasta. Możemy za nie opła-
cać terapeutów, czynsze i media 
– mówi Józef Gogoliński.

Klub Abstynentów Krokus 
działa przy ul. Daszyńskiego 28. 
Wszyscy, którzy potrzebują pomo-
cy, mogą tam przyjść lub zadzwo-
nić pod nr tel. 32/231-57-65.  (pm)

były torebki, czas na błyskotki
ania Moszyńska z Gliwic ma cały pokój w błyskotkach 
– koralikach, łańcuszkach, wisiorkach, pierścionkach 
i bransoletkach. Po co ani tyle świecidełek? to proste 
– żeby je rozdać. 

Pierwsza była akcja „Kobie-
ta kobiecie… torebkę”, pomysł 
zapożyczony od koleżanek 
z Pomorza. Razem z Justyną 
Koch, z którą poznały się pod-
czas organizowania Szlachetnej 
Paczki, a obecnie razem działają 
w Stowarzyszeniu Przed Siebie, 
marzyły, żeby zebrać sto tore-
bek, które miały przynieść radość 
kobietom w trudnej sytuacji 
– przebywającym w Ośrodku In-
terwencji Kryzysowej czy hospic- 
jum. Okazało się, że gliwiczanki 
chętnie się dzielą i lubią sprawiać 
radość innym. Lubią też wietrzyć 
szafy – akcja okazała się sukce-
sem, Ania i Justyna zebrały 450 
torebek.

– Najbardziej się wzru-
szyłam, gdy rozdawałyśmy 
torebki w Środowiskowym 
Domu Samopomocy. Była tam 
jedna pani, którą najpierw 
długo musiałyśmy przeko-
nywać, że nie chcemy jej  

zabrać plecaka za torebkę. Gdy 
już ją dostała, długo przytulała 
i mówiła „moja”. Pierwszą to-
rebkę wręczyłyśmy w gliwickim 
hospicjum. Dostała ją młoda 
dziewczyna, która akurat tego 
dnia miała urodziny. Było sporo 
wzruszeń, ona płakała, panie 
z hospicjum też. Bardzo się cie-
szyłyśmy, że małą rzeczą moż-
na komuś sprawić tak wielką 
radość – mówi Ania Moszyńska.

Później było „Podaj dalej… 
włóczkę”. Ania i Justyna zebrały 
1848 motków. Wraz z innymi 
wolontariuszami dziergały szaliki, 
którymi opatuliły m.in. drzewo 
na terenie hospicjum. Chodziło 
o zwrócenie uwagi na sprawy hos- 
picyjne i planowaną rozbudowę 
placówki. Teraz jest kolejna akcja – 
autorski projekt Anki i Justyny „Ko-
bieta kobiecie błyskotkę”. Biżuteria 
zostanie rozdana na Dzień Kobiet. 
Trafi m.in. do hospicjum i szpitala 
onkologicznego. Ale nie tylko. Do 
Ani i Justyny mogą się zgłaszać orga-
nizacje, stowarzyszenia, grupy, które 
zajmują się wspieraniem kobiet.

biżuteria na lepszy humor
Ania Moszyńska ma 28 lat. 

Na co dzień pracuje w placów-
ce opiekuńczo-wychowawczej. 
Wolontariatem zajmuje się od 
ponad 10 lat. Nie potrafi inaczej.

– Wolontariat to takie zabu-
rzenie. Mają je niektórzy ludzie. 
Polega ono na tym, że człowiek 
nie potrafi usiedzieć w miejscu 
i nic nie robić. Ja lubię ludzi, 
dlatego lubię robić coś dla in-
nych. Mając wokół siebie ludzi 
z takim samym zaburzeniem, 
można przenosić góry! Ideą, 
która przyświeca akcji „Podaj 
dalej”  jest założenie, że ludzie 
lubią się dzielić, a my jesteśmy 
tylko pośrednikiem. Wierzę też, 
że małe rzeczy mogą cieszyć, 
a dobre samopoczucie z całą 
pewnością pomaga w leczeniu 
kobiet, które obdarowujemy – 
mówi Ania.

Paczki z biżuterią, które ma-
gazynowano najpierw w jednym 
z lokali gastronomicznych w po-
bliżu Rynku, przychodziły z całej 
Polski. Teraz Ania cały ten kram 
ma w swoim pokoju i robi zestawy. 
Kompletuje biżuterię i zdziera pa-

znokcie na pakowaniu jej w małe 
torebki. Justyna zajęła się praniem 
400 apaszek, które również będą 
prezentem na Dzień Kobiet.

– Mamy mnóstwo pomy-
słów i już przygotowujemy się 
do kolejnej akcji. Staramy się 
jednak przeprowadzać nie wię-
cej niż jedną naraz, żeby móc się 
odpowiednio zaangażować. Wi-
dzimy po naszych akcjach, że lu-
dzie chcą pomagać. Bardzo nas 
to cieszy. Planujemy już kolejne 
akcje, do których będzie można 
się przyłączyć – zapewnia Ania 
Moszyńska.

Organizacje wspierające ko-
biety i chcące poprawić im humor 
błyskotką, mogą zgłaszać się do Ani 
i Justyny – dziewczyny z pewnością 
przygotują dla nich miły upominek. 
Kontakt: kontakt@przedsiebie.org.

W 2016 r. Stowarzyszenie 
Przed Siebie zostało uhonoro-
wane przez prezydenta Gliwic 
tytułem Lider Społeczny Gliwic 
za akcję Skup Kultury przepro-
wadzoną ze Stowarzyszeniem 
Cała Naprzód. W 2015 r. zostali 
wyróżnieni za Festiwal Podróżni-
czy „Świat to za mało!” (mf)

Warsztaty terapii Zajęciowej tęcza przenoszą się do łabęd. W nowym obiekcie będzie 
więcej przestrzeni, więc grono korzystających z zajęć może powiększyć się do 60 osób. 
Miasto przekazało w dzierżawę budynek, który teraz będzie służył niepełnosprawnym. 
Wsparło również jego remont – z miejskiego budżetu przeznaczono na ten cel 80 tys. zł.

Lokal przy ul. Fiołkowej 
w Łabędach ma powierzchnię 
1 103 m2. Do dyspozycji uczest-
ników WTZ Tęcza będzie również 
teren o powierzchni 2 211 m2.

– Malownicza okolica przy  
ul. Fiołkowej z pewnością korzyst-
nie wpłynie na podopiecznych Tę-
czy. Działka znajduje się tuż przy 
lesie, mamy też piękne boisko. Po 
zakończeniu remontu nasi pod-
opieczni będą mieli dobre warun-
ki do rozwoju i rehabilitacji. Jest 
oczywiście sporo pracy. Musimy 
wyremontować dach, wymienić 
stolarkę okienną i drzwiową, sani-
tariaty. Jest co robić, ale będziemy 
dbać o ten obiekt – zapewnia 
Dorota Soilam, prezes Fundacji 
Różyczka, która w styczniu 2016 r.  
przejęła prowadzenie nad WTZ 
Tęcza.

Nowy obiekt ma dwa razy 
większą powierzchnię niż ten 
przy ul. Plebańskiej, dlatego 
Tęcza poszerzy działalność o pra-
cownię aktywizacji zawodowej. 
– Będziemy mogli zwiększyć skład 
do 60 osób. Obecnie mamy 43 
podopiecznych. Co ważne, nowy 
obiekt będzie przystosowany 
do potrzeb osób na wózkach 
inwalidzkich. Zachęcamy do skła-
dania podań. Jeśli ktoś chciałby 
nas wesprzeć finansowo lub 
rzeczowo, to nie ukrywam, że 

takiej pomocy potrzebujemy. 
Jednocześnie bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy już nam po-
magają, a także za życzliwość, 
przychylność i wsparcie Rady 
Osiedlowej i mieszkańców Łabęd 
– mówi „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” 
Dorota Soilam.

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
są formą rehabilitacji społeczno-
-zawodowej. Podopieczni biorą 
udział w zajęciach plastycznych 
i artystycznych oraz rękodziel-
niczych, uczą się wypełniać for-
mularze, wysyłać e-maile, pisać 
na komputerze, wyjeżdżają na 
wycieczki, rajdy, wychodzą do 
kina, teatru, kawiarni, muzeum, 
na basen, przygotowują posiłki. 
Mają też trening ekonomiczny 

– dostają kieszonkowe i uczą się 
gospodarować swoimi pieniędz-
mi. Wszystkie te sytuacje mają 
swój cel – uczyć, jak zachowywać 
się w konkretnych miejscach, 
w określonych sytuacjach. Od 
niedawna działa też pracownia 
aktywizacji zawodowej oraz 
pracownia techniczna, w której 
osoby niepełnosprawne uczą się, 
jak naprawić różne sprzęty domo-
we. Aby dołączyć do Tęczy, należy 
posiadać orzeczenie lekarskie ze 
wskazaniem do uczestnictwa 
w terapii zajęciowej i złożyć po-
danie. Do nowej placówki uczest-
nicy warsztatów będą dowożeni 
busami z czerech części miasta. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Tęcza 
w Gliwicach są dofinansowane 
z budżetu miejskiego.  (mf)
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WyDaRZenia

GÓRSka
StRona MiaSta

Wyzwanie Wondoła (wądół – nie-
wielka dolina o stromych zboczach) roz-
poczniemy od filmowej rozgrzewki w auli 
Centrum Edukacyjno-Kongresowego Po-
litechniki Śląskiej (ul. Konarskiego 18b). 
O godz. 15.00 popłyniemy „Kajakiem 
przez świat”, później pościgamy się na 
Babiej Górze i w wysokich Alpach („Ultra 
Sky Marathon Babia Góra”, „Festiwal 
biegów alpejskich”). Nie ugniemy się 
„Pod ciężarem nieba”, a blok filmowy 
zakończymy obrazami prezentowanymi 
na słynnym kanadyjskim Banff Mountain 
Film Festival.

Od godz. 18.00 festiwalowa scena 
należeć będzie do zaproszonych goś- 
ci, którzy w niejednej dolinie namiot 
rozbili, a liczba zdobytych przez nich 
górskich szczytów może przyprawić 
o zawrót głowy nawet tych, którzy 
nie mają lęku wysokości. Pierw-
szym śmiałkiem będzie kobieta 
– bogumiła Raulin. Z wy-
kształcenia inżynier, z za-
miłowania podróżniczka. 
W 2011 roku postanowi-
ła zdobyć Koronę Ziemi 
w wersji Reinholda 

Messnera. Do ukończenia projektu 
została jej już tylko wisienka na torcie, 
czyli Mount Everest. Ma szansę być 
najmłodszą Polką, która tego dokona. 
O godz. 19.00 wrażeniami ze swoich 
licznych wypraw podzieli się bartosz 
Malinowski, podróżnik i przewodnik 
górski. Zafascynowany azjatyckimi 
stepami konno przemierzał drogi 
i bezdroża Mongolii. Zaliczył też 
przejażdżki na wielbłądach i sło-
niach, ale niezmiennie najle-
piej czuje się na własnych no-
gach. W ten sposób pokonał 
liczący 2 500 km Łuk Karpat 

z Rumunii do Bratysła-
wy. Razem z żoną 

przeszedł Chadar 
– drogę na za-

marzniętej 
r z e c e 

Z a n -

skar w Himalajach. O godz. 20.00 
z uczestnikami festiwalu porozmawia 
Ryszard Pawłowski, wspinacz, który 
stopę na Evereście postawił już, ba-

gatela, cztery razy. Zdobył dziesięć 
ośmiotysięczników, partnerował 

między innymi Jerzemu Kukuczce, 
Piotrowi Pustelnikowi i krzyszto-

fowi Wielickiemu. Ten ostatni 
o godz. 21.00 opowie festiwa-

lowej publiczności o swoich 
górskich doświadczeniach. 

A jest ich wiele, bo Wie-
licki to legenda świa-

towego himalaizmu. 
Uczestniczył w wy-

prawach, które 
jako pierwsze 

na świecie 
z d o b y ł y 

z i m ą 
M o -

unt Everest, Kanczendzongę i Lhotse. 
Koronę Himalajów i Karakorum zali-
czył jako piąty człowiek na ziemi.

Równolegle do wydarzeń w auli, 
w holu Centrum będzie prezentowana 
wystawa fotografii górskiej, zaplano-
wano też warsztaty pierwszej pomocy 
z GOPR-owcami, zajęcia skitourowe oraz 
kiermasz literatury i sprzętu outdooro-
wego.

4 i 5 marca VII Festiwal Górski Won-
dół Challenge przeniesie się z Gliwic 
do Szczyrku. Impreza popularyzuje 
bezpieczną turystykę górską i dostarcza 
inspiracji do bliższych i dalszych podró-
ży. Wondół Challenge jest też coroczną 
okazją do spotkania i integracji polskich 

miłośników gór. Wstęp na wszystkie 
projekcje i spotkania w Centrum 

Edukacyjno-Kongresowym jest 
wolny. 

Szczegółowe informacje  
o programie festiwalu dostępne 

są na stronie www.wondol-
challenge.pl. Miasto Gliwice 

jest partnerem wydarzenia.
 (mm)

3 marca zajdziemy bardzo wysoko – wszystko za sprawą Vii Festiwa-
lu Górskiego Wondół challenge. o swoich wyprawach opowiedzą 
najlepsi wspinacze w kraju, będą też projekcje filmów podróż-
niczych. bazę wyprawową zakładamy w centrum edukacyjno-
-kongresowym.
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– Reggae to wciąż niedoceniany 
gatunek, który ma bardzo dużo do 
zaoferowania. Podczas tegoroczne-
go festiwalu pokażemy różne oblicza 
muzyki i kultury reggae. Gwaran-
tujemy, że nikt nie będzie się u nas 
nudził – mówi Marek Niewiarowski, 
szef artystyczny festiwalu.

W jamajski klimat zostanie-
my wprowadzeni 3 marca pod-
czas Jamming Night w Centrum 
Kultury Studenckiej Mrowisko 
(ul. Pszczyńska 85). Zagrają 
Splendid Sound, Jam Vibez, Tun 
Up Sound oraz gliwicki skład Po-
zyton Sound, którego na scenie 
wesprą chłopaki z Yardee Crew. 
Początek imprezy o godz. 21.00.

5 marca poszukamy korze-
ni reggae z Jerzym „Słomą” 

Słomińskim, muzykiem i eko-
logiem. Artysta uważany jest 
za prekursora gry na bębnach 
w Polsce, zajmuje się także wyt- 
warzaniem tych instrumentów. 
Współpracował między innymi 
z Jackiem Kleyffem, Osjanem 
i grupą Izrael. Jego autorskie 
projekty muzyczne to Bębno-
luby, Przedwietrze i liczne kręgi 
bębniarskie. Słomie na scenie 
towarzyszyć będą D’Roots 
Brothers, którego trzon tworzą 
jego synowie, Jonasz i Daniel 
Słomińscy. Impreza rozpocznie 
się o godz. 17.00 spotkaniem ze 
Słomą, później na scenie Mro-
wiska zaplanowano koncert.  
– Wracamy do naszych dawnych 
Pieśni Mocy, śpiewanych od lat. 

Są dojrzałe, gotowe do użycia. 
Praktykujemy poszukiwanie wi-
bracji bliskich drganiom naszych 
serc, by wzbudzać radość i ser-
decznie namawiać do współ-
tworzenia Kultury Pokoju. 40% 
słów, 60% muzyki. Równowaga 
– zapowiada Słoma.

Finał festiwalu odbędzie się 
11 marca. W Mrowisku zagrają: 
Vavamuffin, jedna z najpopular-
niejszych grup na polskiej scenie 
reggae; śląski skład Tabu, który 
obecnie nagrywa z Kamilem 
Bednarkiem; the bartenders 
z Warszawy; immanuel, nawią-
zująca do afrykańskiego reggae 
grupa, która pierwszy występ na 
festiwalu w Jarocinie zaliczyła 
już w 1986 roku; Jacek Stęszew-
ski, muzyk znany z występów 
w punkowym zespole Koniec 
Świata, który specjalnie na Win-
ter Reggae Festiwal przearan-
żuje swoje solowe, kameralne 
utwory na energetyczne kawałki 
w rytmie reggae i ska. Początek 
koncertu o godz. 18.00.

Po takiej pozytywnej, mu-
zycznej rozgrzewce przyjście 
wiosny będzie tylko kwestią 
czasu. Zimę oficjalnie poże-
gnamy 19 marca w Palmiarni 
Miejskiej w parku Chopina. Od 
godz. 13.00 kolektyw Foliba 
wprowadzi nas w trans przy uży-

ciu tradycyjnych instrumentów 
(djembe, balafonu, shekere) 
i tańca. Artyści w poszukiwaniu 
inspiracji regularnie odwiedzają 
takie kraje jak Gwinea, Mali czy 
Burkina Faso.

Szczegółowe informacje na 
temat Winter Reggae dostępne 
są na stronie www.winterreg-
gae.pl. Festiwal wspiera finan-
sowo Miasto Gliwice.

 (mm)

nastrój się na wiosnę

100 tys. zł pozyskali gliwiccy bibliotekarze ze środków Ministerstwa kultury i Dzie-
dzictwa narodowego. Jeden z projektów MbP został sklasyfikowany aż na 3 miej-
scu. to nie lada wyczyn, bowiem z całej Polski wpłynęło prawie 500 wniosków!

Dzięki temu zdecydowana 
większość środków potrzebnych 
na realizację planowanych ini-
cjatyw będzie pochodzić ze 
środków MKiDN. W sumie na 
organizowane w tym roku wy-
darzenia bibliotekarzom udało 
się pozyskać dotacje w wysoko-
ści 99 284 zł.

W ramach jednego z czte-
rech projektów opracowana 
zostanie „literacka miarka 
wzrostu, czyli książki na 
miarę”. W pracach wezmą 
udział najmłodsi czytelnicy – 
przedszkolaki. – Dzieci ocenią 
książki w ulubiony przez siebie 
sposób, czyli za pomocą nakle-
jek, i polecą innym. Ten projekt 
ukaże maluchom, że czytanie 
jest wspaniałą przygodą oraz 
wypromuje dzieła polskich 
autorów. Rodzicom dzieci od 3 
do 5 lat przekażemy broszurę 
zachęcającą do wyruszenia ra-

zem z dzieckiem w niesamowi-
tą podróż na kartkach książek 
– mówi Marta Kryś, kierownik 
Działu Instrukcyjno-Metodycz-
nego MBP.

Dwie dotacje dla gliwickiej 
instytucji zostały zdobyte w ra-
mach programu „Partnerstwo 
dla książki”. We współpracy ze 
Stowarzyszeniem Gier Planszo-
wych GAMBIT bibliotekarze 
zaproszą młodych czytelników 
na „Rozgrywki z lekturą”. 
 – Połączymy świat literatury 
ze światem gier. Poprzez dobrą 
zabawę oraz spotkania z twór-
cami przekonamy się, że książki 
są cudowną inspiracją. Pomogą 
w tym dostępne na rynku gry 
planszowe oparte na dzie-
łach literackich, na przykład 
„W pustyni i w puszczy”, „Mały 
książę”, „Hobbit”, „Wiedźmin”, 
„Kroniki Archeo” – wyjaśnia 
Marta Kryś. Drugi projekt 

wesprze rozwój zawodowy bi-
bliotekarzy – wezmą oni udział 
w szkoleniach z projektowania 
oferty bibliotecznej i promocji 
czytelnictwa. Bo „Praktyka 
czyni mistrza”!

W programie „Promocja 
kultury polskiej za granicą” mini-
sterialna komisja przyznała środki 
na realizację interdyscyplinarnego 
projektu promującego twórczość 
Wyspiańskiego (w tym roku mija 
110 lat od jego śmierci) i polską 
kulturę na Ukrainie. Do tego 
przedsięwzięcia gliwiccy biblio-
tekarze przygotowują się już od 
ubiegłego roku. – Tworzymy trój-
języczną platformę edukacyjną dla 
dzieci i młodzieży, grę planszową 
„Wyspiański pod mikroskopem”, 
scenariusze zajęć dla ukraińskich 
nauczycieli i animatorów oraz 
wystawę edukacyjną. Będziemy 
mówić o malarstwie, ilustracji 
i grafice, literaturze, sztuce użytko-

wej, teatrze, secesji w architektu-
rze. Projekt zakłada długofalową 
współpracę kilku partnerów z Pol-
ski i Ukrainy – informuje Marta 
Kryś. Strategicznym partnerem 
inicjatywy „światu dajesz kształt” 
będzie Lwowska Akademia Sztuk 
Pięknych. W Gliwicach do projektu 
włączą się także wybrane placówki 
edukacyjne. Prace nad projektem 
promującym pisarstwo Wyspiań-
skiego przygotują grunt na Naro-
dowe Czytanie. 2 września Polacy 
sięgną po „Wesele”. To właśnie 
ta książka, jako jedna z czterech 
propozycji Prezydenta RP, zdobyła 
najwięcej głosów internautów.

Gliwicka MBP otrzyma do-
tację w wysokości 11 484 zł na 
„Literacką miarkę wzrostu, czyli 
książki na miarę”, 7 400 zł na 
„Rozgrywki z lekturą”, 17 700 zł  
na szkolenia „Praktyka czyni 
mistrza” i 62 700 zł na projekt 
„Światu dajesz kształt”. Stano-
wi to prawie 70% całkowitego 
kosztu realizacji przedsięwzięć, 
wyliczonego przez MBP na 144 
800 zł. Pozostała część będzie 
pochodzić ze środków wła-
snych. Działalność Miejskiej 
Biblioteki Publicznej jest finan-
sowana przez Miasto Gliwice.
 (mm)
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koloRy 
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Wkrótce rozpocznie się coroczne święto muzyki jamajskiej  
– Winter Reggae Festiwal. afrykańskie bębny, szalony dan-
cehall i gwiazdy krajowej sceny – wiosnę powitamy w bardzo 
dobrych humorach.

Vavamuffin 

the bartenders 

Tabu
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Miasto wielu kultur
kultuRa / JubileuSZe
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24 lutego w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych Godów. Małżonków świętujących półwiecze związków odznaczono medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie nadanymi przez prezydenta RP. W gronie świętujących znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Halina i bogusław babireccy, Felicja i Witold cieślowie, 
Maria i Jerzy ciszakowie, lidia i arkadiusz czajkowscy, Zofia i kazimierz czekajowie, Maria i Jan Dębakowie, elżbieta i tadeusz Dubarkowie, barbara i Stanisław 
Dudkowie, Janina i Józef Góralowie, agnieszka i bogdan Górczakowie, anna i Helmut Hoszowie, barbara i Henryk Januszewscy, urszula i norbert kampczykowie, 
aniela i Joachim kazubkowie, Maria i Józef klyszczowie, bogusława i czesław kobosowie, urszula i Jacek kokowscy, teresa i Dieter komanderowie oraz teresa  
i eugeniusz koncewiczowie. Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych Jadwigę i edwarda cisoniów. (kik)
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Współczesny iwano-Frankiwsk na ukrainie to dawny Stanisławów, 
jedno z najważniejszych miast Galicji. o jego zawikłanej historii opo-
wie w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich tomasz kuba kozłowski.

Miasto na przedgórzu Karpat 
w przeszłości zamieszkiwane było 
przez Polaków i Ukraińców, ale nie 
tylko – licznie osiedlali się w nim także 
Ormianie i Żydzi. Obecni byli również 
Niemcy. Pozostało po nich wiele zabyt-
ków – między innymi synagoga Tempel 
i dawny kościół ormiański, który po II 
wojnie światowej był siedzibą muzeum 
ateizmu, a dzisiaj mieści się w nim ka-
tedra Ukraińskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego.

O pięciu odmiennych obliczach 
miasta 4 marca opowie Tomasz Kuba 
Kozłowski, pracownik Domu Spotkań 
z Historią i autor cyklu „Warszawska 
Inicjatywa Kresowa”. Swoją opowieść 
zilustruje bogatą i szerzej nieznaną iko-
nografią. Prelekcja z cyklu „Spotkania 
z Kresami Rzeczpospolitej” rozpocznie 
się o godz. 15.00 w Domu Pamięci Ży-
dów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 
14), oddziale Muzeum w Gliwicach.  

 (mm)
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kultuRa / oGłoSZenia

koloRy 
MiaSta

nieruchomości

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej
25 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali 34 rozpocznie się 
i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 1192, obręb bojków, o powierzchni 0,0728 ha, 
położonej w Gliwicach na południe od ul. Spacerowej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej w kW nr Gl1G/00036789/2. 

cena wywoławcza nieruchomości brutto: 104 400,00 zł
Wadium: 10 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1050,00 zł
cena nieruchomości jest opodatkowana podatkiem 
Vat zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710 
z późn. zm.).
1. oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i kW:
Działka oznaczona numerem 1192, obręb Bojków, za-
pisana jest w księdze wieczystej nr GL1G/00036789/2.
2. opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości 
niezabudowanej, obejmującej działkę nr 1192, obręb 
Bojków, o powierzchni 0,0728 ha, użytek: „RIIIa” – 
grunty orne.
Działka nr 1192, obręb Bojków, położona jest w Gli-
wicach na południe od ul. Spacerowej (w trzeciej linii 
zabudowy od ul. Spacerowej). Otoczenie nieruchomo-
ści stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz tereny rolne.
Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do 
prostokąta, dogodny do zagospodarowania. Teren 
działki jest płaski, porośnięty dziko rosnącą roślin-
nością, ogrodzony od strony północnej i wschodniej 
ogrodzeniami sąsiednich nieruchomości.
Nieruchomość jest nieuzbrojona. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach działki może występować sieć dre-
narska. W przypadku wykonywania jakichkolwiek 
prac budowlanych nowy właściciel powinien zwró-
cić uwagę na przedmiotową sieć. W momencie 
jej uszkodzenia właściciel będzie zobowiązany do 
usunięcia awarii.
Obecnie działka 1192 skomunikowana jest poprzez 
gruntową drogę wewnętrzną, usytuowaną na dział-
kach gminnych – ulicę Jeziorną. Warunki włączenia 
nieruchomości do drogi publicznej wydawane są 
indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gli-
wicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natęże-
nia i struktury ruchu, który nieruchomość będzie 
generowała.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania terenu w granicach, 
którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po połu-
dniowej stronie autostrady A4, stanowiącego dzielnicę 
Bojków w Gliwicach (uchwała nr XXXVIII/963/2005 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r.), teren 
położony w Gliwicach, obejmujący działkę nr 1192, 
obręb Bojków, oznaczony jest symbolem:
 – F1.12/Mn2, co oznacza tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej,
dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna historyczna i (lub) 
współczesna, z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych 
funkcji związanych z różnymi formami działalności 
gospodarczej, których powierzchnia całkowita nie prze-
kracza 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkal-
nego, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
W ww. planie dla terenu przedmiotowej działki wyzna-
czono nieprzekraczalną linię zabudowy.
Przedmiotowy teren w całości znajduje się na obszarze 
górniczym KWK „Sośnica-Makoszowy” oraz objęty jest 
zasięgiem stref:
 – SH-2 – obserwacji archeologicznej,
 – SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-
struktury.
4 lutego 2016 r. została podjęta uchwała  
nr XIII/332/2016 Rady Miasta Gliwice w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną po-
między ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowa 
nieruchomość sklasyfikowana jest jako RIIIa (grunty 
orne klasy IIIa). W związku z powyższym, informujemy,  
iż wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przedmio-
towej działki (w całości lub w części) może nastąpić 
po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. 
Wydanie ww. decyzji następuje przed uzyskaniem po-
zwolenia na budowę i może wiązać się z koniecznością 
uiszczenia opłat rocznych i/lub należności – zgodnie 
z rozdziałem 3 – ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (t.j. DzU z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.).
Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie 
dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na 
cele budownictwa mieszkaniowego:
 – do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;

 – do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku 
budynku wielorodzinnego.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wyłą-
czenia gruntów z produkcji rolniczej informację można 
uzyskać w tut. Wydziale Środowiska, tel. 32/238-54-45.
4. Wadium:
Wadium w wysokości 10 500,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 
1192, obręb Bojków, oraz dane nabywcy: imię, nazwisko 
i PESEL osoby lub nazwa i NIP firmy”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 20 kwietnia 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na 

poczet ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do  

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wska-
zane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżon-
ków, do dokonania czynności przetargowych koniecz-
na jest obecność obojga małżonków lub jednego 
z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miej-
skiego w przypadku gdy pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

6.  Dodatkowe informacje:
• W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-

dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3953/17 

z 4 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę 
nr 1192, obręb Bojków, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej na-
byciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016, 
poz. 2147 z późn. zm.).

• Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie za-
warcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony ter-
min nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo 
własności nieruchomości powinien być podpisany 
w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 
25 maja 2017 r. Uczestnik, który wygra przetarg, 
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.

• W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony 
zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. 
zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży 
nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwole-
nie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów 
ww. ustawy.

• Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.

• Nieruchomość została przeznaczona do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-3953/17 z 4 stycznia 2017 r.

• Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gli-
wicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 
lub 32/338-64-10, 32/338-64-12, w godzinach: pn 
– śr: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt: 8.00-15.00.

• Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 2147 z późn. zm.).

• Sprzedaż odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. 
DzU z 2014 r., poz. 1490).

PreZYDenT miASTA GLiWice
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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 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, przy placu in-
walidów 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.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości, zlokalizowanych przy ul. Toszec-
kiej/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 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości *: 926 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% po-
datkiem 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 własno-
ści nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice 
obejmującej zabudowaną 
• działkę nr 86, obręb Przyszówka i nieza-

budowaną działkę nr 87, obręb Przyszów-
ka, zapisaną w księdze wieczystej  
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, nie-
ruchomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. Cena nie podlegająca opodatkowaniu 
23% podatkiem VAT stanowi 97,75% ceny wywoławczej 
nieruchomości brutto.
Wadium: 72 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 14 marca 2017 r._______________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści zabudowanej części nieruchomości oznaczonej jako 
• działka nr 757/2, obręb ostropa Połu-

dnie, położonej w Gliwicach przy ul. Stara 
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 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 549 000,00 zł

* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgod-
nie 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._______________________________________________

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 693, obręb kolej, o powierzchni 

0,4639 ha, położonej w Gliwicach przy 
ul. chorzowskiej, stanowiącej wła-
sność miasta Gliwice, zapisanej w kW 
nr Gl1G/00036928/9.

termin przetargu: 4 kwietnia 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 *: 347 450,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podat-
kiem 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: 34 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 30 marca 2017 r._______________________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice 
obejmujących:
• niezabudowaną działkę nr 274/2, obręb 

Stare łabędy, zapisaną w księdze wieczy-
stej nr Gl1G/00033092/8 oraz zabudo-
wana działkę nr 273, obręb Stare łabędy,  
kW nr Gl1G/00046693/5.

termin przetargu: 28 marca 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*: 331 000,00 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 39,67% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10 wyżej powołanej ustawy, nie-
ruchomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. Cena nie podlegająca opodatkowaniu 
23% podatkiem VAT stanowi 60,33% ceny wywoławczej 
nieruchomości brutto.
Wadium: 33 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 marca 2017 r._______________________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice 
obejmującej niezabudowane 
• działki nr 272/1 i 272/3, obręb Stare 

łabędy, zapisanej w księdze wieczystej  
nr Gl1G/00033253/5.

termin przetargu: 28 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*: 306 000,00 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.).
Wadium: 30 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 marca 2017 r.
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nieruchomości nA SPrZeDAŻ

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

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

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 
21, na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na 
stronie podmiotowej Wojewody śląskiego w biuletynie informacji Publicznej zostały 

podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

zbycia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 1/SP/2017 do 14 marca 2017 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 2/SP/2017 do 14 marca 2017 r

wydzierżawienia:
•	 nr 65 do 13 marca 2017 r. •	 nr 66 do 14 marca 2017 r.

sprzedaży:
                    •   nr 54-62 do 9 marca 2017 r.

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 śląskie-
go 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 od-
dano nieruchomość na cele mieszkalne, a których dochód 
na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 
50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma być 
wnoszona, ogłaszanego przez prezesa GuS, może zostać na ich 
wniosek przyznana bonifikata od opłaty rocznej. bonifikata 
wynosi 50% kwoty opłaty i jest przyznawana na okres 1 roku 
(art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty należy 
składać przed upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca 
każdego roku dla opłaty bieżącej.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 
za użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego: www.gliwice.eu. 
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na 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 wieczystego 
nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przezna-
czona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

PreZYDenT miASTA GLiWice

PrZYPominA

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

Zarząd budynków Miejskich i towarzystwo budownictwa Społecznego 
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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ul. Dolnej Wsi 90 parter, lokal użytkowy o powierzchni  32,42 m2,  
składający się z 2 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektrycz-
ną – instalacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, wodno-
-kanalizacyjną – odpływ od umywalki, istniejące WC wykonane bez 
pozwolenia do legalizacji lub likwidacji, ewentualnie do przebudowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogrzewanie – brak 
Stan techniczny lokalu – do remontu
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu 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 wy-
sokości 23%.
* Nieruchomość w której usytuowany jest lokal znajduje się w sa-
moistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice 
włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie 
jest; aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.
_________________________________________

ii PRZetaRG
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 a-D, klatka nr 14 a, 
parter, i, ii poziom, lokal użytkowy o powierzchni 462,01 m2, 
składający się z 15 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elek-
tryczną – instalacja elektryczna wyeksploatowana do wymiany, 
wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – c.o. sieciowe (planowana 
wymiana całej instalacji c.o.) 
Stan techniczny lokalu – do remontu
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 11,00 zł
Wadium: 15 246,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,10 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.

2. ul. błogosławionego czesława 38, parter, lokal użytkowy o po-
wierzchni 35,73 m2, składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną – instalacja 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 wy-
sokości 23%.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do 
przetargu odbędzie się 21 marca 2017 r. (wtorek) 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 odbędzie się 21 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 10.15 
według kolejności 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 przetar-
gu. 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 poprze-

dzającym 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 technicz-
nymi 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 umowy 
spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właści-
wego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu przetargu;

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

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezento-
wania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpła-
cą określone 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 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 tożsa-
mości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępu-
jąca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która 
dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz 
pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświadczone upo-
ważniające 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 podpisze 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 10 marca 
2017 r. (piątek):
1. ul. Dolnej Wsi 90, parter, godz. 10.00–10.15,
2. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 A-D, kl.14 A, parter,  

I, II poziom, godz. 9.30–9.45,
3. ul. Błogosławionego Czesława 38, parter, godz. 10.30–10.45. 

PreZYDenT miASTA GLiWice

PrZYPominA

PreZYDenT miASTA GLiWice

inFormuJe,

PreZYDenT miASTA GLiWice

inFormuJe,
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oGłoSZenia
nieruchomości

uŻYTkoWe

mieSZkALne

LokALe nA SPrZeDAŻ

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

 □ ul. taRnoGÓRSka 26, lokal nr 8, iii pię-
tro, pow. 92,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarka, komórka, przedpokój
termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 119 300,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ ul. HutnicZa 7, lokal nr 6, i, ii piętro, 
pow. 40,84 m2 + piwnica – 1,65 m2, po-
mieszczenie gospodarcze na i piętrze,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, po-
mieszczenie gospodarcze na ii piętrze, 
z dostępem do Wc znajdującego się na 
korytarzu na i piętrze (stanowiącego 
część wspólną nieruchomości)
termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 56 100,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 8.30 do 8.40 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 2 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ ul. StycZyŃSkieGo 14, lokal nr 12, iV 
piętro, pow. 37,11 m2, 1 pokój, kuchnia, 
spiżarka, łazienka, przedpokój
termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 78 700,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
termin oględzin: 3 marca 2017 r. od godz. 13.30 do 13.40

(dodatkowy termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 
10.10 do 10.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ ul. toSZecka 33, lokal nr 4, ii piętro, 
pow. 118,73 m2, 5 pokoi, kuchnia, łazien-
ka, Wc, przedpokój
termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 154 125,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 12.40 do 
12.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy  
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ ul. okoPoWa 8, lokal nr 1a, i pię-
tro, pow. 82,25 m2, 2 pokoje, kuchnia,  
2 przedpokoje, łazienka z Wc, komórka
termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 96 800,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 9.40 do 9.50 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 
15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ ul. kocHanoWSkieGo 3, lokal nr 3, 
i piętro, pow. 81,69 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, Wc, spiżarka, przedpokój
termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 193 800,00 zł
Wadium: 9700,00 zł
termin oględzin: 6 marca 2017 r. od godz. 14.00 do 14.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od 
godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)

termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ ul. DaSZyŃSkieGo 19, lokal nr 11,  
iii piętro, pow. 75,22 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z Wc, 2 przedpokoje
termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 150 600,00 zł
Wadium: 7600,00 zł
termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 9.30 
do 9.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ ul. StycZyŃSkieGo 57, lokal nr 1, parter, 
pow. 52,84 m2 + piwnica – 5,36 m2, 2 po-
koje, kuchnia, przedpokój, z dostępem do 
Wc usytuowanego na klatce schodowej 
(w częściach wspólnych nieruchomości)
termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 107 700,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
termin oględzin: 3 marca 2017 r. od godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 
11.00 do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ ul. PliSZki 1, lokal nr 62, X piętro, 
pow. 37,02 m2, 2 pokoje, kuchnia,  
łazienka, przedpokój
termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 98 000,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
termin oględzin: 6 marca 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od 
godz. 12.30 do 12.45 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)

termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ ul. DaSZyŃSkieGo 15b, lokal nr 10,  
iV piętro, pow. 47,83 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z Wc, spiżarka
termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 119 600,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy  
ul. Kłodnickiej 55 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ Pl. JaśMinu 9, lokal nr 7, ii piętro,  
pow. 64,19 m2 + piwnica – 6,37 m2,  
3 pokoje, komórka, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z Wc
termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 122 100,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
termin oględzin: 8 marca 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 
14.00 do 14.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ ul. GaGaRina 33 w ZabRZu, lokal  
nr 42, X piętro, pow. 52,80 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości: 138 941,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
termin oględzin: 9 marca 2017 r. od godz. 10.00 do 10.20
(dodatkowy termin oględzin: 20 marca 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ZGM 
w Gliwicach, tel. 32/338-39-53)
termin wpłaty wadium: 17 marca 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

 śląskie centrum logistyki Sa w Gliwicach 
proponuje do wynajęcia:

 
•    moduły biurowe w różnych metrażach  

i konfiguracjach,
•  pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone 

w media,
•  dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

przy biurach,
•  teren ŚCL SA jest ogrodzony, ochraniany 

przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie biur znajdują się:
•  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
•  Oddział Celny,
•  terminal kontenerowy PCC Intermodal,
•  magazyny ŚCL,
•  Wolny Obszar Celny.

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

 □ ul. WiecZoRka 11, lokal nr iii, parter, 
pow. 63,90 m2, 4 pomieszczenia
termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 76 200,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
termin oględzin: 14 marca 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: 10 marca 2017 r.

 □ ul. kRZyWa 2, lokal nr i, parter,  
pow. 76,37 m2, 6 pomieszczeń, Wc
termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 109 500,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 8.50 do 
9.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w 2 Oddział 1 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ ul. SZaRa 10, lokal nr i, parter, piwnica, 
pow. 59,64 m2, 3 pomieszczenia i Wc na 
parterze oraz 1 pomieszczenie w piwnicy
termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 59 920,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 9.10 do 
9.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ ul. ZWyciĘStWa 45, lokal nr 7, poddasze, 
pow. 64,78 m2, 3 pomieszczenia, 2 ko-
mórki, korytarz, pomieszczenie sanitarne
termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 71 900,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 11.35 
do 11.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ ul. PRyMaSa SteFana WySZyŃSkie-
Go 9, lokal nr iV, parter, pow. 30,45 m2,  
1 pomieszczenie użytkowe, 2 korytarze, 
umywalnia i Wc
termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 66 500,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 11.10 
do 11.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ ul. MikołoWSka 22, lokal nr ii, parter, 
pow. 110,74 m2, 4 pomieszczenia użytko-
we, 2 pomieszczenia sanitariatów
termin przetargu: 16 marca 2017 r., godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości: 216 700,00 zł
Wadium: 10 900,00 zł

termin oględzin: 14 marca 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 10 marca 2017 r.

 □ ul. ZaWiSZy cZaRneGo 4, lokal nr 9,  
iV piętro, pow. 39,73 m2, 4 pomieszczenia
termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 60 100,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
termin oględzin: 7 marca 2017 r. od godz. 10.00 do 10.10
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 
11.30 do 11.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ ul. kunickieGo, garaż nr 16, parter,  
pow. 8,89 m2, 1 pomieszczenie
termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 8400,00 zł
Wadium: 500,00 zł
termin oględzin: 6 marca 2017 r. od godz. 14.30 do 14.40
(dodatkowy termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Od-
dział 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ ul. ŻÓłkieWSkieGo 2, lokal nr 7, 
poddasze, pow. 39,56 m2 + piwnica –  
4,14 m2, 4 pomieszczenia, korytarz
termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 13.30

cena wywoławcza nieruchomości: 66 100,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 13.00 
do 13.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ al. WoJciecHa koRFanteGo 23a, lo-
kal nr i, parter, i piętro, pow. 174,84 m2,  
8 pomieszczeń, 2 pomieszczenia sanitar-
ne, hall, wiatrołap
termin przetargu: 30 marca 2017 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 227 200,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 marca 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 24 marca 2017 r.

 □ ul. DWoRcoWa 45, garaż nr ii, parter,  
pow. 40,81 m2, 1 pomieszczenie
termin przetargu: 30 marca 2017 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 32 400,00 zł
Wadium: 1700,00 zł
termin oględzin: 20 marca 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 marca 2017 r. od 
godz. 11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 24 marca 2017 r.

Zarząd budynków Miejskich i towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice, 

www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności

ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór na nowo 
budowane mieszkania przy ulicy Opolskiej 8 – z docelowym 
przeznaczeniem na sprzedaż. 
Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1-, 2- lub 3-pokojowe,  
w dwóch trzypiętrowych budynkach o powierzchniach  
od 34,86 m2 do 85,60 m2. Każde z mieszkań posiada balkon. 
Mieszkania w standardzie do zasiedlenia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków:

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta  
przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,

• lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy  
biuro@zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej  
www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej szcze-
gółowych informacji na temat proponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzy-
skać również telefonicznie pod numerem telefonu  
607-837-343 lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta,  
tel. 32/339-29-13, 32/339-29-64, 32/339-29-65.

www.scl.com.pl

http://www.zgm-gliwice.pl
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oGłoSZenia

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

ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracy: 

referenta ds. płacowych w wymiarze 0,25 etatu

i. Zakres zadań, które będą  wykonywane 
na stanowisku referenta:
1. sporządzanie list płac,
2. sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej 

dla potrzeb ZUS i US,
3. sporządzanie deklaracji i sprawozdań z za-

kresu PFRON i GUS,
4. sporządzanie zaświadczeń o wynagrodze-

niu oraz innych dokumentów związanych 
z ubieganiem się przez pracownika o rentę 
lub emeryturę,

5. szczegółowy zakres zadań określi przydział 
czynności.

ii. Wymagania na stanowisko referenta:
1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim lub osobą nie-
posiadającą polskiego obywatelstwa, je-
żeli posiada znajomość języka polskiego 
potwierdzoną dokumentem określonym 
w przepisach o służbie cywilnej i na pod-
stawie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego przy-
sługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

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

3) posiada kwalifikacje zawodowe wyma-
gane do wykonywania pracy na określo-
nym stanowisku,

4) posiada min. 2 letnie doświadczenie na 
stanowisku bezpośrednio związanym 
z obsługą wynagrodzeń w oświacie,

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

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

7) nie była skazana prawomocnym wy-
rokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

8) cieszy się nieposzlakowana opinią.
2. W zakresie wykształcenia:

1) wykształcenie min. średnie ekonomiczne.
3. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów w zakresie ustaw: 
o finansach publicznych, o pracowni-
kach samorządowych oraz o ochronie 
danych osobowych.

iii. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:

Komunikatywność, umiejętność współpracy 
w grupie, umiejętność organizowania pracy 
własnej.

iV. informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:

Praca w systemie jednozmianowym, godziny 
pracy do uzgodnienia. 
 V. informacja nt. wymaganych dokumentów:

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

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

fikacjach i umiejętnościach,

7) oświadczenie o stanie zdrowia niezbęd-
nym do pracy na danym stanowisku,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw 
publicznych i o niekaralności za prze-
stępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list 
motywacyjny, szczegółowe CV – powinny 
być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r.,  
nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą  
z 22 marca 1999 r. o pracownikach samo-
rządowych (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 
z późn. zm.)”.

Vi. informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 22 marca 2017 r.  
do godz. 14.00 w sekretariacie Gimnazjum 
nr 4 im. J. Pukowca, ul. A. Asnyka 36 w Gliwi-
cach. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym 
terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerami telefonu: 32/232-30-33 wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi po rozmowach 
kwalifikacyjnych, które odbędą się  23 marca 
2017 r. (czwartek) od godz. 8.00 ze wszystkimi 
kandydatami spełniającymi wymogi formal-
ne. Wybrany kandydat zostanie powiadomio-
ny telefonicznie do 24 marca 2017 r.
Planowany termin zatrudnienia: od 1 kwiet-
nia 2017 r.

Vii. inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebra-
ne po 3 miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

Viii. Dodatkowe informacje: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicz-
nienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych wyniósł: 6,7%*

*Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

*Kandydat, który zamierza skorzystać z po-
wyższego uprawnienia, zobowiązany jest do 
złożenia wraz z dokumentami kopii doku-
mentu potwierdzającego niepełnosprawność.

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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych osobowych,  
t.j. Dzu 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, ul. Portowa 28,  
44-100 Gliwice, budynek K, tel. 602-290-402 lub e-mail: transport@scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych osobowych, 
t.j. Dzu z 2016 r. poz. 922)”.

oFerTY PrAcY

śląskie centrum logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

ustawiacz
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Ustawiacz/MSI/2017

oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na rynku  

od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia w pełnym wymiarze  

czasu pracy,
• pracę zmianową,
• 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:
• posiadanie aktualnych uprawnień na stanowisko  

ustawiacza,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego  

na stanowisko ustawiacza,
• bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizyczne  

spełniające aktualnie obowiązujące przepisy,

• dyspozycyjność,
• mile widziane uprawnienia na rewidenta.

Zakres obowiązków:
• organizowanie i kierowanie pracami manewrowymi i ruchami  

taboru kolejowego w sposób zabezpieczający prawidłowe  
i terminowe wykonanie zadań,

• obsługa urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
• ocena stanu technicznego taboru i infrastruktury według  

posiadanych uprawnień,
• prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami,
• współpraca z dyspozytorami kolejowymi, maszynistą,  

dyżurnym ruchu.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek E tel. 608-525-440 lub e-mail:  
malgorzata.skubera@scl.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są  
także na stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych osobowych.  
t.j. Dzu z 2016 r. poz. 922)”.

śląskie centrum logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca c+e w ruchu międzynarodowym
oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej  

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

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

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

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

śląskie centrum logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

maszynista  
pojazdów trakcyjnych

miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Maszynista/MSI/2017 
oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie  

istniejącej na rynku od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia  

w pełnym wymiarze czasu pracy,
• pracę zmianową,
• 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:
• uprawnienia do kierowania pojazdem  

kolejowym – spalinowymi pojazdami  
trakcyjnymi,

• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyj- 
nego na stanowisko maszynisty,

• umiejętność obsługi i eksploatacji lokomotywy,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia rewidenta i/lub  

ustawiacza,

• dobry stan zdrowia.

Zakres obowiązków:
• wykonywanie manewrów w obrębie  

bocznicy i stacji kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej  

z pracą maszynisty,
• kontrola prawidłowości zapisu  

szybkościomierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• współpraca z dyspozytorami bocznicy  

i drużyną manewrową.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie 
Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
budynek E, tel. 608-525-440 lub e-mail: malgorzata. 
skubera@scl.com.pl. Szczegółowe informacje dostęp-
ne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie Danych osobowych,  
t.j. Dzu z 2016 r. poz. 922)”.

komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. bolesława śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: aplikant lub młodszy strażnik

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na:  
http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory  
oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do po-
koju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie 
do 6 marca 2017 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,  
Wydział Organizacyjno-Finansowy,
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

z dopiskiem na kopercie:
 „kandydat na stanowisko urzędnicze: 

aplikant lub młodszy strażnik”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, 
jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w termi-

nie 6 marca 2017 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, 
testu ze sprawności fizycznej, rozmowy  
z psychologiem, rozmowy kwalifikacyjnej  
oraz wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania nie-
zbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opu-
blikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej  
w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-83.
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Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

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

modernizację wentylatorów  
podmuchu kotłów WP-70

termin składania ofert: 9 marca 2017 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 9 marca 2017 r. o godz. 10.30

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

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

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

remont elektrofiltru kotła WP-70 nr 3
termin składania ofert: 14 marca 2017 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 14 marca 2017 r. o godz. 10.00

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

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Szkoła Podstawowa nr 3 ul. i. Daszyńskiego 424 – modernizacja  

boisk szkolnych”
termin składania ofert: 6 marca 2017 r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert: 6 marca 2017 r. o godz. 13.00

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

oGłoSZenia

uWaGa, kWaliFikacJa WoJSkoWa!
6 marca 2017 r. na terenie miasta Gliwice rozpocznie się kwalifikacja wojsko-
wa. Zostaną nią objęci mężczyźni zameldowani na pobyt stały lub czasowy 
na terenie Gliwic, którzy w bieżącym roku kalendarzowym kończą 19. rok 
życia. kwalifikacja będzie prowadzona na terenie Wojskowej komendy 
uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy czarnego 7 i potrwa do 12 kwietnia.
Każda z osób podlegających ocenie otrzyma indywidualne zawiadomienie o dokładnym 
terminie stawienia się w WKU. Jak przebiega kwalifikacja? Spotkanie obejmuje następujące 
czynności: 
• sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej;
• ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – badanie lekarskie, które prze-

prowadzi Powiatowa Komisja Lekarska;
• założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).
W Gliwicach wezwania otrzyma 812 mężczyzn oraz 8 kobiet. Osoba stawiająca się do kwa-
lifikacji wojskowej powinna przedstawić:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; 
• jeśli posiada – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych  

w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki, oraz posiadane 

kwalifikacje zawodowe.
Dodatkowe informacje – w czasie trwania kwalifikacji – będzie można uzyskać w dni robocze 
w godz. 8.30–14.30, pod numerem telefonu: 261-124-658.

centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach,
ul. Sikorskiego 134, 44-103 Gliwice,

nr naboru: CPZ 2/2017, 
zatrudni na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w zespole 

finansowo-księgowym

ilość etatów: 2
Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku: 
1. prowadzenie ewidencji księgowej jednostek bu-

dżetowych: Dom Dziecka nr 1, Dom Dziecka nr 2, 
Dom Dziecka nr 3, Dom Dziecka nr 4, Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwi-
cach, zwanych dalej „jednostkami”;

2. przygotowywanie niezbędnych danych do spo-
rządzania planów, sprawozdań budżetowych, 
sprawozdań z operacji finansowych, rocznych 
sprawozdań finansowych wraz z niezbędnymi 
załącznikami wskazanych wyżej jednostek;

3. sporządzanie innych niezbędnych informacji, 
raportów, analiz o charakterze finansowym 
w zakresie działania wskazanych wyżej jednostek;

4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności 
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
finansowych i gospodarczych (w tym zgodności 
z planami finansowymi jednostek);

5.   przygotowywanie przelewów w systemie banko-
wym;

6. obsługa procesów płacowych;
7. prowadzenie spraw związanych z realizacją umów 

z kontrahentami;
8. współudział w opracowywaniu projektów ure-

gulowań wewnętrznych jednostek z zakresu 
zagadnień finansowo-księgowych.

Wymagania niezbędne:
1. osoba aplikująca posiada obywatelstwo polskie,
2.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

korzysta z pełni praw publicznych (oświadczenie),
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo 

przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodar-
czemu, przeciwko działalności instytucji państwo-
wych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 
skarbowe (oświadczenie),

4. spełnia jeden z poniższych warunków:
– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magi-

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

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

Wymagania dodatkowe: 
1. znajomość ustawy o rachunkowości (ustawa z 29 

września 1994 r. DzU z 1994 r. nr 121, poz. 591 
z późn. zm.),

2. ustawy o finansach publicznych (ustawa z 27 
sierpnia 2009 r. DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.),

3. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (DzU z 2016 r., 
poz. 1015),

4.   rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie spra-
wozdań jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych (DzU z 2014 r., 
poz. 1773),

5. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szcze-
gólnych zasad rachunkowości oraz planów kont 
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, pań-
stwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2010 r.  
nr 128, poz. 861),

6. wiedza i doświadczenie zawodowe z zakresu 
obowiązujących przepisów podatkowych, ubez-
pieczeń społecznych,

7. obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
8. umiejętność redagowania pism urzędowych,
9. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
10. znajomość zakresu działalności Centrum Pieczy 

Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne: 

Komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność 
rzeczowej współpracy z zespołem, aktywność w rozwią-
zywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
1. praca w budynku Centrum Pieczy Zastępczej i Wpie-

rania Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134,  
III piętro, dostosowanym do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych;

2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy 
dobowego wymiaru czasu pracy;

3. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji;
4. wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi 

w związku z obsługą klienta wewnętrznego i ze-
wnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny),

5. wymagana umiejętność obsługi urządzeń biu-
rowych.

informacja nt. wymaganych dokumentów: 
1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wy-

kształcenie, staż pracy i kwalifikacje,
5. formularz oświadczeń.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny  
powinny być własnoręcznie podpisane.

informacje dotyczące terminu, miejsca,  
formy składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w terminie do 10 marca 
2017 r. do godziny 13.00 w sekretariacie Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, 
ul. Sikorskiego 134, piętro III.
Dokumenty należy składać w zamkniętych koper-
tach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem na-
boru. Dokumenty, które wpłyną do Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/335-41-26.
Godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej 
BIP wraz z listą kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dodatkowe informacje: 
• jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób nie-

pełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu 
najlepszych kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu spełniają-
cych wymagania dodatkowe,

• kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność,

• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 
zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu,

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

• oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

oFerTY PrAcY

komunikATY

komunikAT

10. 

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

Oferty z 23 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.

•  magazynier  
wykształcenie zawodowe, zakres obowiązków: przyjmo-
wanie i rozkładanie dostaw, zbieranie towaru z zamówień, 
wydawanie towaru klientom oraz kierowcom, mile widziana 
znajomość części motoryzacyjnych, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice; 

•  przedstawiciel handlowy  
wykształcenie: min. średnie, doświadczenie zawodowe na 
pokrewnym stanowisku, znajomość branży BHP będzie do-
datkowym atutem, prawo jazdy kat. B, obsługa komputera, 
zakres obowiązków: praca w branży BHP i PPOŻ, obsługa 
oraz pozyskiwanie klientów, fakturowanie, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  operator ładowarki  
wykształcenie zawodowe lub średnie, roczne doświadczenie 
zawodowe, uprawnienia na ładowarkę kl. III lub II, obsługa 
ładowarki, bieżący serwis i przeglądy, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Sierakowice (k/Gliwic);

•  elektryk  
wykształcenie kierunkowe: elektrotechnika, automatyka, 
elektronika lub energetyka, doświadczenie min. 2 lata, 

uprawnienia SEP do 1 kV, um. czytania schematów elektrycz-
nych, prawo jazdy kat. B, zakres obowiązków: utrzymanie  
w sprawności maszyn i urządzeń w zakresie systemów auto-
matyki i sterowania, analiza awarii i nieplanowanych posto-
jów maszyn, usuwanie usterek, wykonywanie przeglądów 
maszyn, tworzenie niezbędnych dokumentów dot. maszyn  
i urządzeń, jedna zmiana, miejsce pracy: Paczyna/Kamieniec;

•  pracownik utrzymania ruchu  
wykształcenie kierunkowe, mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku, uprawnienia SEP w zakresie 
eksploatacji (1 i 2), umiejętność czytania dokumentacji 
technicznej, wiedza z zakresu budowy i naprawy maszyn, 
zakres obowiązków: dbanie o utrzymanie ciągłości proce-
sów produkcyjnych i właściwy stan infrastruktury technicz-
nej firmy poprzez prowadzenie przeglądów i remontów 
okresowych oraz napraw bieżących, wysoka motywacja 
do pracy, sumienność i dokładność, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice; 

•  introligator  
wykształcenie kierunkowe mile widziane, staż pracy – brak 
wymagań, praca w drukarni, obsługa maszyn introligator-
skich (gilotyna, duplo), dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice.

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

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

remont budynku kotłowni WP-70
termin składania ofert: 9 marca 2017 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 9 marca 2017 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

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

budowę osiedlowej sieci cieplnej
w rejonie ulicy 22 lipca i 15 grudnia w Gliwicach – łabędach

termin składania ofert: 6 marca 2017 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 6 marca 2017 r. o godz. 11.30

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

PreZYDenT miASTA GLiWice

ZAWiADAmiA

http://www.pup.gliwice.pl/
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i znów to samo. Dwie  
połowy, dwie drużyny… 

nadal w grze o wszystko!
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Zbliża się XXV edycja turnieju Szermierczego Młodzików  
i Dzieci Muszkieter trophy. impreza odbędzie w dniach 
4–5 marca w Gliwicach.

W zawodach wezmą udział 
chłopcy i dziewczęta. Start tur-
nieju zaplanowano na sobotę  
(4 marca) w Hali Widowiskowo
-Sportowej przy ul. Sikorskiego 
132, o godz. 12.00.

Organizator, Klub Szermierczy 
SKS Muszkieter, powstał w 1991 
roku. Jego wychowankowie mogą 

poszczycić się ponad 100 medalami 
mistrzostw Polski, Europy i świata. 
Turniej Muszkieter Trophy jest jed-
nym z większych turniejów szermier-
czych w Polsce (w kategorii „Zuch”, 
„Skrzat”, „Dzieci” i „Młodzik”).

Wstęp wolny. Więcej informa-
cji na www.muszkieter.org.

 (pm)

Piast Gliwice niespodziewanie przegrał wyjazdowe spotkanie z Górnikiem łęczna 0:1 (0:0). – Graliśmy 
dobrze do 70. minuty. Później stało się to, co się stało – mówił Radoslav látal zaraz po meczu.

Zwycięski finisz
bez dwóch podstawowych zawodników w składzie Gtk Gliwice zdołało wygrać w kra-
kowie 81:73. koszykarze aZS aGH przez większą część spotkania deptali gliwiczanom 
po piętach, ale kluczowa okazała się końcówka spotkania. lepiej zagrali gliwiczanie!

W tym sezonie drużynie 
z Gliwic z różnym skutkiem wy-
chodzą wyjazdowe spotkania. 
Przedostatnie w Tychach zakoń-
czyło się fenomenalnym zwycię-
stwem z GKS-em i sympatycy gli-
wickiej koszykówki zastanawiali 
się, czy taki sam wynik uda się 
osiągnąć w Krakowie. Zadanie 
do łatwych nie należało, bo – po 
pierwsze – w GTK nie mogli za-
grać Michał Jędrzejewski i Domi-
nik Rutkowski (obaj występowali 
w barwach macierzystego klubu 
WKK Wrocław w trakcie finałów 
mistrzostw Polski do lat 20 – 
zdobyli tytuł wicemistrzowski), 
a po drugie – AZS AGH w środku 
tygodnia rozegrał zaległy mecz 
z Notecią Inowrocław i zasygna-
lizował w nim wysoką formę.

Początek spotkania nale-
żał jednak zdecydowanie do 
podopiecznych Pawła Turkie-
wicza. GTK w prosty sposób, 
kilkoma podaniami, dostar-
czało piłkę pod kosz, a tam 
spustoszenie siali Łukasz Ra-

tajczak i Marcin Salamonik. 
Gra wyrównała się dopiero 
pod koniec drugiej kwarty. 

Po przerwie zrobiło się 
nerwowo. Gliwiczanie musieli 
podkręcić tempo, aby odsko-
czyć rywalowi i zwiększyć prze-
wagę. Udało się, a to zawsze 
przekłada się na spokój i więk-
szy komfort gry. Ostatecznie 
GTK wygrało 81:73, dzięki 
czemu utrzymało 4. miejsce 
w ligowej tabeli. Cenne zwy-
cięstwo udało się odnieść goś- 
ciom przede wszystkim dzięki 
zespołowej grze. 

Już w najbliższą środę zes- 
pół Pawła Turkiewicza zmie-
rzy się u siebie z Biofarmem 
Basketem Poznań. Początek 
meczu o godz. 18.00.  (as)
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– Przegraliśmy mecz, którego nie po-
winniśmy przegrać. W pierwszej połowie 
było dobrze, mieliśmy swoje sytuacje i mo-
gliśmy strzelić bramkę... – mówił czeski 
szkoleniowiec.

Rzeczywiście. W pierwszej połowie 
Piast był zdecydowanie lepszy. Grał agre-
sywnie, stwarzał sytuacje strzeleckie, dłużej 
utrzymywał się przy piłce. Zaczęło się już 
w 8. minucie. Sygnał do ataku dał Stojan 
Vranjes. W 33. minucie w doskonałej sy-
tuacji znalazł się Łukasz Sekulski. Napastnik 
Niebiesko-Czerwonych oddał strzał, który 
skutecznie wybronił bramkarz gospodarzy 
– Sergiusz Prusak. Chwilę później zza pola 
karnego uderzał Radosław Murawski, ale 

także nie zdołał trafić do siatki. Gol dla 
gliwiczan wisiał w powietrzu.

W drugiej części gry na boisku pojawił 
się Lukáš Čmelík. Debiutujący w barwach 
Piasta Słowak miał okazję bramkową 
chwilę po pojawieniu się na murawie. Pił-
ka po jego strzale przeleciała jednak obok 
słupka. Do głosu coraz częściej dochodzili 
łęcznianie. Zarówno Śpiączka, jak i Grze-
gorz Bonin nie zdołali jednak pokonać 
Jakuba Szmatuły.

Gospodarze przejęli inicjatywę 
i zaczęli groźniej atakować bramkę 
Piasta. Dariusz Jarecki uderzył głową 
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, ale 
bramkarz Piasta popisał się skuteczną 

interwencją. Górnik powiększył swoją 
przewagę po czerwonej kartce Aleksan-
dara Sedlara. Między słupkami brylował 
Jakub Szmatuła, który bronił strzał za 
strzałem. Skapitulował dopiero w doli-
czonym czasie gry.

W porównaniu do poprzedniego spot- 
kania w podstawowym składzie nastąpiły 
cztery zmiany. Od pierwszej minuty na mu-
rawę wybiegli Tomasz Mokwa, Michal Pa-
padopulos, Uroš Korun i Marcin Pietrowski.

Trener Radoslav Látal przyznał na kon-
ferencji prasowej, że Piast nie powinien 
przegrać z Górnikiem Łęczna. – Graliśmy 
dobrze do 70. minuty. Później stało się to, 
co się stało – mówił czeski szkoleniowiec.

Sytuacja Piasta Gliwice jest coraz trud-
niejsza – gliwiczanie zajmują przedostat-
nie miejsce w tabeli. Marzenia o awansie 
do grupy mistrzowskiej stają się więc 
coraz mniej realne.

Najbliższym przeciwnikiem Piasta bę-
dzie krakowska Wisła. Mecz odbędzie się 
w Gliwicach 4 marca o godz. 20.30. (as)

Drużyna aZS Gliwice zakończyła sezon zasadniczy zajmując wysokie 5. miejsce w tabeli. W sobotę  
(4 marca) zagra pierwszy mecz w rozgrywkach play-off. Jeśli akademiczki wygrają, mogą jeszcze popra-
wić swój dorobek punktowy.

Gliwiczanki, pokonując w ostatnim 
meczu rundy zasadniczej I ligi kobiet zes- 
pół Karpaty Krosno 3:1, uplasowały się 
na 5. miejscu w tabeli. Uzyskały najwyż-
szy wynik w historii gliwickiej siatkówki. 
Zdobyły w sumie 28 punktów w 20 roze-
granych spotkaniach. 

Był to jednak dla siatkarek sezon nie-
równy. – Nasze dziewczyny grały w kratkę 
– ocenia doc. Krzysztof Czapla, prezes AZS 
Gliwice. – Potrafiły wygrywać i walczyć 

z zespołami aspirującymi do gry w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej, jak i przegrywać 
mecze z potencjalnie słabszymi zespołami. 
Wiele punktów uciekło właśnie w takich 
meczach – dodaje.

Dzięki zdobytym punktom gliwiczanki 
mają możliwość uczestniczenia w rozgryw-
kach play-off. – Zwycięzca tej rundy play-off 
będzie nadal liczył się w walce o Orlen ligę, 
a przegrany zagra o miejsca 5-8 – mówi 
Wojciech Czapla, trener AZS Gliwice. 

Akademiczki zmierzą się w play-off 
u siebie z drużyną WTS Solne Miasto 
Wieliczka. W play-off gra się tylko mecz 
i rewanż, a w przypadku remisu o dalszym 
awansie decyduje złoty set. – Plan jest 
taki, aby ograć drużynę spod Krakowa 
i dalej być w grze o najwyższe cele – mówi 
doc. Krzysztof Czapla. O tym, czy siatkarki 
AZS wykonają ten plan przekonamy się już  
4 marca o godz. 17.00. Wtedy rozegrany 
zostanie pierwszy mecz z WTS.  (pm)

Szermierze do 
szpad!
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