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Polacy 
Polacy mistrzami świata w siatkówce!
Biało-czerwoni pokonali w katowickim Spodku Brazylię 3:1 (18:25, 25:22,
25:23, 25:22). Odzyskaliśmy tytuł po równo 40 latach! Bohaterem finału 
był Mateusz Mika, który rozegrał mecz życia.

mistrzami świata!

22.09.2014r. w Gliwicach  ⁄ Zabrzu  ⁄ Bytomiu / Tarnowskich Górach
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Dzieci mogą korzystać już z ocieplo-
nego Przedszkola Miejskiego nr
42 przy ul. Młodopolskiej w Soś-
nicy. W ramach inwestycji wymie-
niono okna (na parterze wstawiono
okna antywłamaniowe). Zamonto-
wano nowe drzwi wejściowe, zmo-
dernizowano też schody prowadzące
do budynku. Wymieniono pokrycie
dachu, docieplono ściany, a na wy-
sokości piwnic wykonano izolację
przeciwwilgociową. – Budynek zna-

cząco zmienił swój wygląd, a przed-
szkole stało się znacznie bardziej
przyjazne dla dzieci. Wymieniono
też instalację centralnego ogrzewa-
nia i zmodernizowano wymienni-
kownię ciepła, co z pewnością zmniej-
szy zużycie energii do ogrzewania
budynku, a przez to ogólne koszty
eksploatacji i przyczyni się do ochro-
ny środowiska. Prace remontowe
rozpoczęły się już w lutym i były
prowadzone podczas roku szkolnego.

Jednak dzięki dobrej współpracy
z firmą wykonującą zadanie, dzieci
i nauczyciele nie odczuli dyskomfortu
podczas zajęć – mówi Agnieszka
Kołacz, dyrektor PM nr 42, które
jest jednym z sześciu obiektów obję-
tych termomodernizacją w tym roku.
Kończą się prace dociepleniowe
w przedszkolach miejskich nr
22 (ul. Żeromskiego 26 w Sośnicy)
i nr 33 (ul. Wiślana 12 w Sośnicy)
oraz w Zespole Szkół Samocho-
dowych (ul. Kilińskiego 24a na Tryn-
ku). Nieco dłużej potrwają roboty
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 13 (ul. Gomułki 16a na osiedlu
Waryńskiego) i Przedszkolu Miejskim
nr 25 (ul. Rydygiera 10 na Trynku).
Łączny koszt tegorocznych termo-

modernizacji to ponad 7,3 mln zł.
Na te inwestycje miasto przeznaczyło
ponad 4 mln złotych. Resztę pozys-
kano w formie pożyczek i dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

POŻYCZAĆ Z GŁOWĄ…

Suma preferencyjnie oprocentowa-
nych pożyczek i dotacji udzielonych
w ostatnim dziesięcioleciu Gliwicom
przez WFOŚiGW w Katowicach wy-
nosi ok. 31 mln zł. Część środków
trafia do budżetu miasta jako zwrot-
na pożyczka, a część jako bezzwrotna
dotacja. Po spłacie co najmniej 50
proc. pożyczki miasto może się ubie-
gać o umorzenie nie więcej niż 40
proc. pozostałej do spłacenia części,
pod warunkiem przeznaczenia umo-
rzonej kwoty na realizację nowego
zadania ekologicznego. Kwota umo-
rzenia wcześniej zaciągniętych po-
życzek oscyluje na poziomie 6,1 ml
zł. Środki zdobyte z WFOŚiGW
przeznaczane są m.in. na ocieplenie
ścian zewnętrznych, stropodachów
oraz na wymianę stolarki okiennej,
drzwiowej i instalacji centralnego
ogrzewania, przebudowę instalacji
wentylacji. 

OCIEPLANIE TO NIE
WSZYSTKO…

Inwestycje związane z termomo-
dernizacją nie ograniczają się jedynie
do ocieplania gliwickich obiektów
oświatowych z zewnątrz. Zakres
prac jest znacznie szerszy. Sporo
środków na realizację tego typu
przedsięwzięć pochodzi z budżetu
miasta. Przy okazji termomoderni-
zacji przeprowadzane są dodatkowe
remonty wewnątrz budynków. Klasy
i szkolne korytarze są odświeżane.
Szkoły i przedszkola systematycznie
wyposażane w odpowiedni sprzęt
i materiały dydaktyczne. W pobliżu
szkół podstawowych powstają place
zabaw dla uczniów w ramach pro-
gramu „Radosna Szkoła”. Już prawie

wszystkie, gliwickie podstawówki
wyposażono dysponują takimi obiek-
tami. Z dostępnych urządzeń w go-
dzinach lekcyjnych korzystają
uczniowie. Popołudniami – korzys-
tać mogą wszyscy gliwiczanie.
W zeszłym roku oddano do użytku
7 nowoczesnych, przyszkolnych bo-
isk sportowych. Wybudowano też
cztery wielofunkcyjne hale sportowe.  
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Miasto dba.

W gliwickiej oświacie jest coraz cieplej!

Gliwice systematycznie realizują inwestycje w zakresie ocieplania bu-
dynków oświatowych. W ciągu 10 ostatnich lat na termomodernizację
przeznaczono łącznie blisko 80 mln zł! Bardzo duża część tej kwoty
to wkład własny Gliwic – 53 mln zł. Pozostałe środki miasto pozyskało
z preferencyjnie oprocentowanych pożyczek i dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
(WFOŚiGW), który wspiera proekologiczne inwestycje oraz z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. Dzięki konsekwentnym działaniom
gliwickiego samorządu termomodernizacji poddano już 63 obiekty
edukacyjne. W tym roku ocieplono 6 gliwickich szkół i przedszkoli.
Kolejne takie inwestycję są już w planach!

P
R

O
M

O
C

J
A

Ocieplone Przedszkole Miejskie nr 42 przy ul. Młodopolskiej w Sośnicy

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Brzezince to jedna z ponad 60 placówek
oświatowych, która została już ocieplona

Przy okazji ocieplania budynków
oświatowych wykonywane są
także inne prace remontowe



Pomnik króla Polski jest wyjątkowym
darem dla Gliwic od węgierskiego miasta
Salgotarjan. Oba miasta łączy współpraca
partnerska, która rozpoczęła się już
w 1991 roku.

Uroczyste odsłonięcie odbędzie się 30 września
na skwerze nazwanym na cześć węgierskiego
miasta znajdującym się pod Zamkiem Pias-
towskim. W uroczystości, która rozpocznie
się o godz. 13.00 udział wezmą władze Gliwic
i Salgotarjan. Dla zapominalskich warto przy-

pomnieć, że Batory był oczywiście władcą
Siedmiogrodu, ale przede wszystkim królem
Polskim. Historycy doceniają jego rządy i do-
dają, ze w historii naszego narodu zapisał się
jako wybitny dowódca.
Pomnik ma ok. 2,5 metra wysokości i stanie
na 1,5 metrowym cokole. Operacja przetran-
sportowania polskiego króla na miejsce do-
celowe rozpoczęła się już 18 września. Rzeźbę
wykonał artysta Edrei Sandor. Identyczny
obiekt i jednocześnie pierwowzór gliwickiego
posągu stoi na Węgrzech, na jednym z głów-
nych placów miasta Salgotarjan.

Rok akademicki już blisko. Wraz z jego na-
dejściem na studentów czeka nowa inwestycja.
Jeszcze niedawno teren pomiędzy ulicami
Kujawską i Pszczyńską „zdobił” zaniedbany,
betonowy plac. Siłą rzeczy, znajdująca się
tuż obok akademików okolica zamieniła się
w dziki parking. I choć studenci narzekają
na brak miejsc postojowych w pobliżu Poli-
techniki, teraz będą mogli swoją frustrację
rozładować „haratając w gałę”. 

Boisko o rozmiarach 32 na 17 metrów na
pierwszy rzut oka może wydawać się dość
małe, jednak to komfortowy i profesjonalny
obiekt do gry kilkuosobowych drużyn. Po-
krywa je nawierzchnia ze sztucznej trawy,
dodatkowo zamontowano oświetlenie, a teren

otoczono siatką. Na amatorów piłki czekają
również kontenery socjalne, w których znalazły
się szatnie, toaleta i prysznice. 

Realizacja tej miejskiej inwestycji kosztowała
ponad 620 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły
w przeważającej części z budżetu Gliwic, ale
pozyskano także dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych – ponad 165 tys. zł dołożyło
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kto może
korzystać z nowego boiska? To obiekt ogól-
nodostępny. Mogą tu grać studenci, uczniowie
szkół, mogą wynajmować je również zainte-
resowani mieszkańcy. Boisko jest otwarte
w godzinach od 8.00 do 22.00, ale w razie
potrzeby może być czynne dłużej. 

Pomysłodawcy katorżniczego maratonu, człon-
kowie Fundacji Rzeźnik podjęli się niełatwego
zadania – przygotowania pierwszego gliwic-
kiego półmaratonu. Okazało się, że chętnych
nie brakuje. Organizatorzy chcą zebrać liczbę
około tysiąca biegaczy. Jeśli się to uda, mo-
żemy być pewni, że w przyszłym roku ruszy
kolejna edycja. Spotkanie zarówno amatorów
jak i zawodowych biegaczy będzie stanowić
dwudniowy cykl składający się z biegu dla
dzieci, biegu głównego, towarzyszącego oraz
grupy Nordic Walking. Obok wydarzeń spor-
towych organizatorzy zapraszają również na

koncerty, targi sportowe, gry, zabawy, pokazy
militariów, spotkania ze znanymi sportowcami
i wiele innych atrakcji. Oczywiście głównym
celem każdego z uczestników będzie prze-
biegnięcie dystansu ponad 21 kilometrów
w ciągu trzech godzin. Zaplanowana trasa
ma swój początek i metę w Nowych Gliwicach.
Zawodnicy przebiegną między innymi przez
Trynek, Nowy Świat, rondo obok Cmentarza
Centralnego, uliczki Starówki oraz budowę
Hali Gliwice. 
Więcej informacji i zapisy na stronie:
www.polmaratongliwicki .pl

Dość nierozgarnięta para złodziejaszków po-
stanowiła odwiedzić jeden z popularnych su-
permarketów z elektroniką. Dwóch młodzień-
ców chciało wyposażyć się w nowe telefony
bez płacenia za nie. Stwierdzili, że są na tyle
sprytni by wynieść nowoczesne smartfony
pozostając niezauważonym. Jeden z nich, aż
tak ciekawy nowej technologii, że zaczął tes-
tować aparat fotograficzny wbudowany
w potencjalny łup. Zrobił kilka fotek swojemu
kompanowi i odłożył telefon na regał. Gdy
ochroniarze obsługujący kamery monitoringu
zauważyli po czasie zarejestrowaną kradzież
zgłosili sprawę na policję.

Po krótkiej chwili funkcjonariusze dotarli do
używanego wcześniej gadżetu, który w wbu-

dowanej pamięci skrywał wizerunek złodzieja.
Fotografie przesłane przez policję opubliko-
waliśmy na Facebooku. Nie trwało to więcej
niż pół godziny. Złodziej szybko został wska-
zany. Okazał się nim 23 letni knurowianin
Łukasz K. Śledczy ustalili miejsce zamieszkania
i teraz sprawą zajmie się sąd i prokuratura.

Stefan Batory
przyjechał do Gliwic!

Najgłupszy (?) złodziej świata
pochodzi z Knurowa

Pierwszy gliwicki
półmaraton

Dziki parking
zamienił się w boisko
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260 miejsc pracy.
Kolejna firma branży IT w Gliwicach

Teraz budynek przeistoczył się
w centrum tworzenia nowoczes-
nego oprogramowania hybris
software. Firma to najszybciej
rozwijający się dostawca platform
e-commerce na świecie. To właś-
nie z powodu dynamicznego roz-
woju, właściciele postanowili
otworzyć całkiem nową siedzibę.
Aby płynnie wpisać się w kra-

jobraz Gliwic wybrali miejsce 
w samym sercu miasta. 
Nowe biuro Centrum Rozwoju
Oprogramowania należy do jed-
nych z najbardziej nowoczesnych.
Wprowadzone tutaj innowacyjne
rozwiązania pozwalają zespołom
na ergonomiczną pracę w przy-
jaznym otoczeniu. Przestrzeń biu-
rowa jest oparta na koncepcji ogra-

niczonego open space, która ułat-
wia komunikację i współpracę.

Do końca 2015 roku hybris chce
zatrudnić 50 pracowników, do-
celowo natomiast w Centrum ma
pracować 260 osób. Najbardziej
poszukiwani są programiści Java,
specjaliści w dziedzinie rozwiązań
w chmurze, testerzy środowisk

i administratorzy systemów. In-
westycja doskonale obrazuje kie-
runek rozwoju w jakim zmierza
miasto. Innowacje, nowe tech-
nologie i komputeryzacja mają
ułatwiać nam codzienne życie.

- Gliwice są miastem, które roz-
wija się dzięki zaawansowanym
technologiom. Zależy nam na
tym, by gliwiczanie zarabiali
głównie głową. To dobre roz-
wiązanie - praca jest najbardziej
przetworzona, potrzeba najwię-
cej wiedzy, ale i też można naj-
więcej zarobić. Są już tego efekty
- mamy wysokie płace i niskie
bezrobocie. Chcielibyśmy stwo-
rzyć tu warunki do utworzenia
takiej polskiej Doliny Krzemowej.
Gratuluję Państwu rozwoju, cie-
szę się, z tego co Państwo osiągnęli
i osiągają – powiedział Zygmunt
Frankiewicz w trakcie uroczys-
tego otwarcia firmy Hybris.

Firma  rozszerza również współ-
pracę z Politechniką Śląską, dzięki
której studenci będą mogli w gli-
wickim Centrum rozwijać swoje
umiejętności praktyczne. Najlepsi
z nich mają szanse otrzymać pro-
pozycje pracy.
- Od 7 lat nieustannie inwestu-

jemy w gliwickie Centrum Roz-
woju oprogramowania – powie-
dział Rafał Bałaga, dyrektor za-
rządzający hybris Poland. - Two-
rzone i rozwijane przez nas roz-
wiązania wspomagające sprze-
daż online, są wykorzystywane
na całym świecie przez tak znane
firmy jak Nikon, Rexel, Nespresso
czy Lufthansa. W dalszym ciągu
poszukujemy nowych pracow-
ników z doświadczeniem, ale jes-
teśmy także otwarci na ludzi mło-
dych, dopiero wchodzących na
rynek pracy, do których skiero-
wana jest np. nasza oferta staży
i praktyk – dodaje.

A r t .  S p o n s o r o w a n y
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Popularny Ikar rozpoczął całkiem nowy etap w swojej niemal 90-letniej
historii. Budynek zaprojektowany przez Justusa Fieglera był pierwszym
domem handlowy w Gliwicach. Do 1933 roku Ikar, wtedy jeszcze Deutsches
Familien-Kaufhaus  należał do globalnego koncernu F.W. Woolworth Co.,
którego siedziba mieściła się w istniejącym do dzisiaj nowojorskim
Woolworth Building – do 1930 roku najwyższym wieżowcu świata.

Gliwicka firma ComVision
twórcą największej platformy wysyłki SMS w Polsce

–Kiedy zaczynaliśmy było nas
dwóch, dobry pomysł i mnóstwo
energii. Pamiętam, jak cała fir-
ma mieściła się w jednym po-
koju, gdzie przy dwóch biurkach
siedziało nawet pięć osób, z cze-
go dwie pracowały na zmianę
przy jednym komputerze –
śmieje się Marek Bardziński
współzałożyciel ComVision –
Dzięki politechnice i dobremu
otoczeniu w ciągu ostatnich 10
lat Gliwice stały się prawdzi-
wym zagłębiem nowych tech-
nologii. Dlatego, jeżeli robisz
zakupy w internecie, to prawie
na pewno korzystasz z  kilku
rozwiązań, które powstały właś-

nie tutaj – dodaje Bardziński. 
-Nasze miasto już dawno prze-
stało kojarzyć się z przemysłem
ciężkim. Pamiętam, jak kiedyś
przed jedną z gliwickich ka-
wiarni stała tablica. Było na
niej napisane: „Gliwice polskim
Detroit”. Obecnie chyba bliżej
nam do Doliny Krzemowej niż
do przemysłowego i motoryza-
cyjnego Detroit – mówi Piotr
Socha z i-sklep.pl, firmy two-
rzącej oprogramowanie dla skle-
pów internetowych – Oczywiście
gliwickie fabryki motoryzacyjne
zatrudniają mnóstwo osób i są
ważnym elementem w struktu-
rze zatrudnienia w mieście, ale

najbardziej dynamiczną gałęzią
jest IT. Nie znam firmy z tego
sektora, która nie szukała by
pracowników. Dobrzy progra-
miści, osoby od projektów,
wdrożeniowcy, graficy, ludzie
od użyteczności i inni są stale
poszukiwani. W ostatnich la-
tach, to właśnie IT staje się wi-
zytówką Gliwic i to nie tylko w
skali regionu czy kraju. Jesteś-
my rozpoznawalni jako miejsce
specjalistów od IT w skali glo-
balnej. Dobre zaplecze uczelni
wyższych kształcących nowe,
zdolne osoby, tylko pomagają
umocnić tę świadomość wśród
innych rejonów. – mówi Socha.

Obchodząca w tym roku swoje dziesięciolecie firma
ComVision, została założona przez dwóch przyjaciół
z podwórka Marka Bardzińskiego i Grzegorza Łysiuka.
Już podczas nauki na Politechnice Śląskiej rozpoczęli
oni pracę nad oprogramowaniem dla sklepów interne-
towych, które nazwali cStore. Dwa lata później wpro-
wadzili system powiadomień SMS, który po kilku mie-
siącach rozwinął się w SMSAPI, obecnie największą
platformę wysyłki SMS w Polsce. 
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Nadchodzące zmiany nie wynikają
jednak ze słabej kondycji finansowej.
Firma planuje przeniesienie produkcji
do Gliwic, gdzie z powodzeniem funk-
cjonuje jej inny zakład. Choć osta-
teczna decyzja nie zapadła, to miesz-
kańcy są bardzo zaniepokojeni. Prze-

prowadzka to nie tylko potencjalny
wzrost bezrobocia, ale i spadek wpły-
wów z podatków do miejskiej kasy.
Pomimo tego miasto najwyraźniej
nie przejmuje się planami zarządu.
Brak interwencji ze strony zabrzań-
skich urzędników irytuje mieszkań-

ców. - Najpierw zniknęła GAZOBU-
DOWA , teraz POSTĘP, co jeszcze
zniknie? A raczej, co jeszcze zostanie?
Co robią nasze władze odpowie-
dzialne za przyciąganie biznesu? -
irytuje się na naszym Facebooku
pani Róża.

Jerzy Cieślar, prezes zarządu i jed-
nocześnie dyrektor zarządzający prze-
kazał naszej redakcji, że władze spółki
rzeczywiście rozważają przeniesienie

produkcji. Choć siedziba zarządu
ewentualnie mogłaby pozostać w Za-
brzu, to ze względu na niższe koszty
cała działalność odbywałaby się w są-
siednim mieście. Prezes podkreśla
jednak, że jest to jedna z kilku moż-
liwości a żadne decyzje jeszcze nie
zapadły. Zarząd ustala obecnie wa-
runki wynajęcia hali w Gliwicach.
Jest to rozwiązanie tańsze niż posta-
wienie jej w Zabrzu od nowa. Do-
tychczasowa lokalizacja przedsiębior-

stwa ogranicza jego dalszy rozwój.
Otoczony ruchliwymi ulicami teren
nie powala na dobudowanie nowych
pomieszczeń. Niestety spółka nie
otrzymała propozycji ze strony Urzędu
Miejskiego, która jednoznacznie po-
stawiłyby przysłowiową „kropkę nad
i”, ratując miejsca pracy. Historia
zakładu sięgająca 1949 roku może
już niebawem rozpocząć nowy etap.
Etap POSTĘPU w Gliwicach.

Na stadionie Górnika
rozpoczął się montaż lamp oświetleniowych
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Najpierw Zabrze straciło Gazobudowę, teraz ważą się losy
Zakładu Metalowego POSTĘP S.A, jednego z najstabilniejszych
i najstarszych przedsiębiorstw produkcyjnych w tym mieście. 

Po zainstalowaniu całego
systemu oświetlenia mura-
wy stadionowej, będzie to
najlepiej oświetlona mura-
wa w T-Mobile Ekstraklasie.
Łącznie na konstrukcji da-
chu pojawią się 184 lampy
oświetleniowe. Przypomnij-
my, że na zabrzańskim sta-

dionie zainstalowany zo-
stanie najnowocześniejszy
sprzęt oświetleniowy z elek-
tronicznym układem zapło-
nowo-stabilizującym. Już
na etapie projektowania in-
stalacji oświetlenia płyty
boiska szczególną uwagę
zwrócono na rozwiązania

technologiczne podnoszące
jakość transmisji telewizyj-
nych. Elektroniczny układ
stabilizujący będzie zasilał
lampy z częstotliwością prą-
du 250 Hz, gdzie w trady-
cyjnym rozwiązaniu częs-
totliwość ta wynosi 50
Hz.Dzięki wyższej częstot-

liwości wyeliminowane zo-
stanie zjawisko migotania
obrazu przy ujęciach typu
slow motion, czyli spowol-
nionych, wykorzystywanych
do ujęć powtórkowych. 

Z ekonomicznego punktu
widzenia zastosowane roz-
wiązanie obniża koszty eks-

ploatacyjne wynikające z
oświetlenia murawy boiska
o około 20% w stosunku
do rozwiązań klasycznych,
stosowanych na większości
polskich stadionów. Oczy-
wiście wszystkie parametry
oświetlenia boiska, w tym:
poziom natężenia, równo-

mierność, temperatura bar-
wowa czy współczynnik od-
dawania barw, spełniać
będą wymogi PZPN i Eks-
traklasy SA oraz zalecenia
UEFA.

Zabrzański POSTĘP S.A.
przeniesie się do Gliwic?

Pierwsze lampy, których waga to 13 kilogramów zawisły na konstrukcji zadasze-
nia trybuny wschodniej. Równocześnie w podziemiach stadionu pracują elektrycy
i specjaliści od centralnego ogrzewania. Z kolei na trybunie południowej postę-
pują prace przy montażu zadaszenia, zaś na północnej – montowane są specjal-
ne siatki, by tam także można było układać dach. fo
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Premiera
w Multikinie już 10 października

Historia profesora Religi,
takiego jakiego znamy
rozpoczęła się w połowie
lat 80, gdy podjął pracę
w Śląskim Centrum Cho-
rób Serca - wówczas Wo-
jewódzkim Ośrodku Kar-
diologii. Tam też miało
miejsce jedno z najważ-
niejszych osiągnięć w his-
torii, zarówno polskiej jak
i światowej medycyny. 5
listopada 1985 roku pro-
fesor wraz z zespołem za-
ufanych specjalistów prze-
prowadził pierwszy udany
zabieg przeszczepienia
serca w Polsce. 

Teraz będziemy mogli po-
wrócić do tych znaczących
chwil za sprawą nowej
produkcji, będącej jedno-
cześnie oznaką hołdu dla
wybitnego lekarza. Film
Bogowie w reżyserii Łu-
kasza Palkowskiego bę-
dzie miał swoją prapre-

mierę 3 października w
zabrzańskim Multikinie.
Spotkają się tam zarówno
sami twórcy filmu jak i
osoby, które współpraco-
wały ze Zbigniewem Re-
ligą. Rolę głównego bo-
hatera odegrał Tomasz
Kot, który w obszernych
wywiadach zaznaczył, że
chciał odwzorować nie tyl-
ko charakter, ale również
jego fizyczne cechy takie
jak przygarbienie czy spoj-
rzenie. Co ciekawe, akto-
rzy wzięli udział w spe-
cjalnym szkoleniu, gdzie
pokazano im obsługę
urządzeń oraz podstawo-
we zasady rządzące na sali
chirurgicznej. 

Widzowie będą mogli zo-
baczyć film już 10 paź-
dziernika w premiero-
wych seansach Multikina. 

Wielki tryumf filmu

„ Bogowie” Łukasza

Polkowskiego ,

Zlote Lwy i nagroda za

najlepszą rolę męską

dla Tomasza Kota.

39 festiwal

Filmowy w Gdyni

zakończony.
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Zabrzański Biznesplan 2014
Weź udział w konkursie

1 września ruszyła druga edycja
konkursu Zabrzański Biznes-
plan 2014. Uczestnikiem może
być każda pełnoletnia osoba
fizyczna, będąca obywatelem

Unii Europejskiej lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, należąca
do grupy mikroprzedsiębiorców
(co najmniej w jednym z dwóch

ostatnich lat obrotowych za-
trudniał mniej niż 10 pracow-
ników oraz osiągnął roczny
obrót netto ze sprzedaży to-
warów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych nieprze-
kraczający równowartości
w złotych 2 milionów euro, lub
sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jed-
nego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 2 mi-
lionów euro - zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gos-
podarczej)

I etap konkursu trwa do
28 listopada. Do tego czasu
uczestnik powinien wypełnić
formularz, w którym sporządzi
biznesplan dla swojego pomy-
słu. Ten etap zawierać będzie
również szkolenia, które zostaną
przeprowadzone w siedzibie
Zabrzańskiego Centrum Roz-
woju Przedsiębiorczości przy
ul. Powstańców Śląskich 3.

II etap konkursu obej-
mować będzie prace Kapituły
i zakończy go ogłoszenie listy
Laureatów.
Konkurs Zabrzański Biznes-
plan 2014 organizowany jest
z inicjatywy Prezydenta Miasta
Zabrze, która pełni funkcję
Przewodniczącego Kapituły
oraz powołuje Członków Ka-
pituły.

Jesteś pełnoletnim obywatelem UE lub mikro-
przedsiębiorcą? Masz pomysł na biznes? Ten
konkurs jest dla Ciebie! 

BOGOWIE



Jest decyzja
w sprawie hałdy
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Od 18 sierpnia Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy.
Jest to pierwszy etap wdrażania nowego systemu teleinformatycznego
administracji podatkowej, wspierającej podatników w prawidłowym
wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl można znaleźć wszelkie niezbędne
informacje dotyczące podatków. 

Docelowo portal będzie składał się z dwóch elementów tj. części ogólnodostępnej
i dostępnej  po zalogowaniu.  Jak na razie czynna jest część ogólnodostępna
portalu, umożliwiająca składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną,
zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnie.,
kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone
są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te  interaktywne do składania
drogą elektroniczna, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje wypełniania.
Podatnik może poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej
i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, ak-
tywności numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów
podatkowych. 

Natomiast portal w części zalogowanej, który jest w tej chwili w przygotowaniu,
będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a
konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja
na portalu umożliwi nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość
elektronicznego odbierania i składania pism z i do organów podatkowych, prze-
glądania złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw.

Ministerstwo Finansów
uruchomiło

Portal Podatkowy

www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

O G Ł O S Z E N I E

Marszałek Województwa Śląskiego
wydał decyzję w sprawie eksploatacji
hałdy w Zabrzu-Mikulczycach.

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Pol-
skiej Akademii Nauk przeprowadził dodat-
kowy pomiary zanieczyszczenia powietrza
wokół hałdy. Jego wyniki różniły się od warto-
ści uzyskanych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Katowicach. Stężenie
zanieczyszczeń w powietrzu było wyższe. Cof-
nięcie pozwolenia na dalszą eksploatację hałdy
mogło jednak doprowadzić do eskalacji sta-
nów termicznych, a tym samym do dalszej
emisji gazów do otoczenia. 

W tej sytuacji firma EKOBERGA zobowiązana
została do usunięcia przyczyn uciążliwego od-
działywania na środowisko zapożarowanego
zwałowiska odpadów pogórniczych poprzez
prowadzenie monitoringu termicznego hałdy
pozwalającego na bieżącą analizę zachodzących
w niej zjawisk termicznych i podejmowanie
działań w celu zabezpieczenia stabilizacji ter-
micznej hałdy. Firma musi bezwzględnie od-
cinać za pomocą kurtyn wodnych ognisk za-
pożarowania lub zagrzania materiału, a dla
uniknięcia dodatkowego zapylenia prowadzić
zraszanie i czyszczenie dróg wyjazdowych
z terenu hałdy. 

Dodatkowo firma EKOBERGA została zobo-
wiązana do przedstawiania sprawozdań z rea-
lizacji działań naprawczych. Dalsza eksploatacja
hałdy możliwa jest po opracowaniu harmono-
gramu i zainstalowaniu urządzeń niezbędnych
do funkcjonowania kurtyny wodnej. 

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informa-
tycznej w Zabrzu informuje, że od 22 września
planowane jest wznowienie ruchu tramwajo-
wego po obu torach. Torowisko w Maciejowie
zostało przebudowane na odcinku od ul. Kon-
dratowicza do granicy z Gliwicami. Spółka
Tramwaje Śląskie planuje kolejne remonty to-
rowisk w Zabrzu. Inwestycja ma dotyczyć dwóch
odcinków: w Biskupicach na ul. Bytomskiej
(od ul. Chrobrego do ul. Młyńskiej) oraz od
skrzyżowania ul. 3 Maja i ul. Lutra do skrzyżo-
wania ul. Wolności i ul. Brysza.

nr 88

Remont torowiska
w Maciejowie
zakończony

Zakończyły się prace związane z renowacją
parku im. Witolda Pileckiego (wcześniej gen.
Świerczewskiego). Zakres inwestycji realizowanej
przez Urząd Miejski obejmował m.in. montaż
oświetlenia zasilanego z Odnawialnych Źródeł
Energii oraz wykonanie nasadzeń. W ramach
renowacji dostarczono i nasadzono drzew, krze-
wów i bylin za ponad 38 tysięcy złotych. Wy-
karczowano bądź przesadzono część starych
krzewów. Pojawiło się za to 18 nowych drzew,
500 krzaków i 425 bylin. To między innymi
brzozy, buki, hortensje i azalie. Zamontowano
także, za 44 tysiące złotych, 10 kompletów
latarni parkowych zasilanych z Odnawialnych
Źródeł Energii.

Park Pileckiego 
już po renowacji

www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
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W tym tygodniu
imieniny obchodzą

 Tomasz (poniedziałek)
— jest osobą inteligentną, kultu-
ralną, uczciwą i niezwykle subtelną.
Cechuje go życiowy pragmatyzm,
jest wolny od abstrakcji. Posiada
dar zjednywania sobie ludzi i zdol-
ności organizatorskie, bardzo szyb-
ko odnosi sukcesy. 

 Bogusław (wtorek)
— jest niezwykle szczery, ambitny
i pracowity. To mężczyzna w pełni
świadomy swych możliwości. Od-
rzuca zajęcia związane z wysiłkiem,
nie jest jednak leniwy – po prostu
woli przejść lekko i przyjemnie
przez życie.

 Gerard (środa)
— jest z natury silny, rozważny
i stateczny. Mężczyzna o tym imie-
niu ma uzdolnienia kierownicze,
dlatego też na tym polu odnosi
spore sukcesy. Jest osobą spra-
wiedliwą, co pomaga mu w utrzy-
maniu władzy.

 Aurelia (czwartek)
— jako żona jest dobra, kochająca,
opiekuńcza, odpowiedzialna. Ma
dobrą rękę do interesów. Świetnie
się sprawdza w sytuacjach banko-
wych i finansowych. Nie jest chciwa
ani skąpa. Wspiera różne akcje
społeczne. 

 Justyna (piatek)
— to kobieta szlachetna, dobra,
niezależna, która lubi kierować in-
nymi. Praktyczna, zorganizowana
w działaniu, utrzymuje szerokie
kontakty społeczne. W miłości sta-
ła, jednak ostrożna.  Troszczy się
o dom, dość późno zakłada rodzinę,
nie lubi dzieci.

 Damian (sobota)
— Damian - to osoba inteligentna,
zrównoważona i obdarzona wspa-
niałym poczuciem humoru. Potrafi
zabawnie opowiadać. Interesuje
się sztuką, często samemu oddając
się pracy artystycznej. W domu
potrzebuje ciepła i spokoju.
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HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
To dobry i spokojny czas. Co praw-
da będziesz czuł się odrobinę zmę-
czony, jednak rozbudzi to Twoje
poczucie dobrze spełnionego obo-
wiązku. 

 Byk 21.04-20.05
Musisz stanowczo odpocząć. Zmia-
ny temperatury, liczne obowiązki
i zamieszanie mogą wepchać Cię
dłużej do łóżka. Niestety, nie mo-
żesz sobie na to pozwolić.

 Bliźnięta 21.05-21.06
Choć obecnie Twoje otoczenie dzia-
ła chaotycznie i bez zastanowienia,
Ty zaczniesz klarować swoją sy-
tuację. Dotyczy to zarówno życia
zawodowego jak i prywatnego.

 Rak 22.06-22.07
Musisz powoli i konsekwentnie
wychodzić z zaległych projektów.
Zamiast zajmować się organizacją
najbliższych miesięcy, nadal tkwisz
w zaszłościach.

 Lew 23.07-23.08
Spróbuj zaufać bliskiej Ci osobie.
Ciągłe stawianie granic i brak obiek-
tywnego spojrzenia na rzeczywis-
tość, może doprowadzić do licznych
problemów.

 Panna 24.08-22.09
Przyda Ci się profesjonalny po-
mocnik. Nie chodzi jednak o no-
woczesny sprzęt czy organizer,
a o dobrego sprawdzonego kolegę
z pracy.

Waga 23.09-23.10
Choć liczba obowiązków przerasta
Twoich współpracowników, Ty ra-
dzisz sobie doskonale. Z pewnością
zostanie to docenione.

 Skorpion 24.10-22.11
Nie zostało już zbyt wiele czasu.
Jeśli planujesz rozpoczęcie kolej-
nego projektu powinieneś już daw-
no złożyć odpowiednie dokumenty.
W innym wypadku wszystko prze-
padnie.

 Strzelec 23.11-21.12
Weź się w garść i przestań obwiniać
wszystkich za Twoje błędy. Musisz
w końcu wziąć odpowiedzialność
za swoje czyny. To jedyne wyjście,
które wiele Cię nauczy.

 Koziorożec 22.12-20.01
Cierpliwość i wytrwałość zapewnią
Ci w tym tygodniu sukces. Jest to
dobry czas na rozpoczęcie odchu-
dzania lub rzucenie nałogu. Nie-
stety, będziesz miał więcej spraw
na głowie.

Wodnik     21.01-19.02
Nie musisz obawiać się konku-
rencji. Wszystkie elementy oparte
na rywalizacji opracowałeś do per-
fekcji, co pomoże Ci odnaleźć się
w nowej sytuacji.

 Ryby 20.02-20.03
Doświadczenie może czasem sta-
nowić poważne ograniczenie. Brak
wizji i przekonanie o własnych umie-
jętnościach doprowadzą Cię do
skrajnie niebezpiecznej sytuacji.
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2 9

4 8 2 9 6

9 5 1

2 7 9 5

3 6 4

6 3 9 1

4 3 5

5 9 7 4 1

7 2

Sudoku 32 (Hard)
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9 7 1 6

8 4 6

3 7

5 4 1 2

8 2 3 9

7 6 8 3

4 7

4 8 9

8 6 7 5

Sudoku 29 (Easy)

5 8 3 1

6 5 3

6 3 5 7

9 1 8

4 6

9 6 5

4 8 7 2

5 7 4

6 1 9 3

Sudoku 30 (Medium)

4 8 2

6 1 5

4 3 6 2 7

9 2

2 4 9 7

8 5

5 6 9 7 4

7 2 9

3 8 5

Sudoku 31 (Medium)

2 9

4 8 2 9 6

9 5 1

2 7 9 5

3 6 4

6 3 9 1

4 3 5

5 9 7 4 1

7 2

Sudoku 32 (Hard)
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Sudoku. 

W każdym rzędzie, kolumnie i kwadracie 3x3 powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1do9.


