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Gliwice na tle regionu i całego państwa rozwi-
jają się bardzo dynamicznie. Stopa bezrobocia 
rejestrowanego w mieście na koniec września 
2016 r. wynosiła 4,5%, podczas gdy dla woje-
wództwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 6,7%, 
a dla całego kraju 8,3%. Kondycja finansowa 
miasta jest dobra, co potwierdzają ratingi.
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Niech święto Narodzenia Pańskiego 
napełnia nas radością i nadzieją. 

Niech umacnia wzajemną życzliwość 
i budzi w nas optymizm, a nadchodzące dni 

odrodzą ciepło i pokój w naszych sercach.
Życzymy Państwu spokojnych i udanych 

 świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu łask w nadchodzącym 

nowym roku.

…czekać będzie piłkarzy gliwickiego Piasta po wznowieniu rozgrywek 
LOTTO Ekstraklasy w przyszłym roku. Pierwsza część sezonu nie wy-
szła podopiecznym Radoslava Látala. 20 kolejek za nami. Gliwiczanie 
zajmują obecnie 13. miejsce w tabeli. Są bliżej spadku z ligi niż awansu 
do tzw. grupy mistrzowskiej gwarantującej utrzymanie. Piłkarze zaczę-

WYDANIE PODWÓJNE Z DODATKIEM ŚWIĄTECZNYM – następny numer ukaże się 5 stycznia 2017 r.

li urlopy, a trener myśli już o przyszłości i mówi o potrzebie 
wzmocnienia składu. Co było jesienią? Co będzie wiosną?

 Po rewelacyjnym sezonie 
2015/2016 Piast przystępował 
do rozgrywek w roli wice-
mistrza Polski. W przerwie 
doszło do poważnych ro-
szad w składzie. Odeszło 
kilku podstawowych gra-
czy – m.in. Kamil Vacek 
(obecnie Maccabi Hajfa) 
i Martin Nešpor (obecnie 
Zagłębie Lubin). Obydwaj 
trafili do Gliwic na wypożyczenie 
ze Sparty Praga. 

Z funkcji trenera zrezygnował Ra-
doslav Látal – architekt największe-

go sukcesu gliwickiego klubu. To 
właśnie pod opieką czeskiego 
szkoleniowca piłkarze Piasta 
zajęli drugie – najwyższe w hi-

storii – miejsce w Ekstraklasie, 
które pozwoliło im na udział w elimi-
nacjach do Ligi Europy (gliwiczanie 
odpadli w 2. rundzie z IFK Göte-
borg). Látala zastąpił jego asystent  
– Jiří Neček.

s. 7-16

https://gliwice.eu
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Jeden klik i wiemy wszystko! W geoportalach Miejskiego Systemu Infor-
macji Przestrzennej udostępniona została ulepszona wersja wyszukiwarki 
działek, adresów i ulic. Obok dostępnej dotychczas w wyszukiwarce funkcji 
„Wyszukaj” pojawiła się funkcja „Raport”, która umożliwia wygenerowanie 
informacji o obiekcie, w wersji do wydruku. Raport ten, oprócz podstawo-
wych informacji, zawiera fragment mapy z lokalizacją wyszukanego obiektu.

6 stycznia ulicami miasta przejdzie Orszak Trzech Króli. Uczestnicy wyruszą o godz. 14.00 w trzech grupach: 
żółtej (zbiórka przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego), czerwonej (zbiórka przy kościele pw. św. 
Michała) i niebieskiej (zbiórka przy dworcu kolejowym). Uwaga! Każdy uczestnik orszaku powinien założyć 
jakiś element ubioru w kolorze grupy, z którą będzie maszerował na Rynek. Przy bożonarodzeniowej 
szopce gliwiczanie złożą hołd Dzieciątku i Świętej Rodzinie. Później zaplanowane jest wspólne kolędowanie 
i przedstawienie jasełkowe. (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

msip-mapa.um.gliwice.pl

Kolorowe cegły? Książki na bibliotecznej półce? Stosy starych walizek? Trudno uwie-
rzyć, ale zdjęcie przedstawia kontenery w Śląskim Centrum Logistyki, które działa  
w Gliwicach przy ul. Portowej jako Śląski Wolny Obszar Celny. W czerwcu br. w ŚCL od-
dano do użytku dwie nowe inwestycje – magazyn bimodalny i terminal kontenerowy. 
Większościowym udziałowcem (ponad 77%) ŚCL jest Miasto Gliwice. (fot. Mosquidron)

Ochotnicza Straż Pożarna w Gliwicach-Brzezince została włączona w strukturę 
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG). To ogromne wyróżnienie 
dla jednostki, ale także kolejne zobowiązania. – Jednostka będzie mogła brać 
udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych również poza terenem miasta, czy-
li także w powiecie gliwickim i poza jego granicami. Będzie również uczestniczyć  
w dodatkowych ćwiczeniach bojowych – tłumaczy Andrzej Chodorowski, sekretarz 
OSP KSRG Gliwice-Brzezinka. Na wyposażeniu jednostki są dwa wozy bojowe. Skład 
OSP liczy około 70 członków, wśród których, po ukończeniu kursu przez nową grupę, 
znajdować się będzie 27 strażaków (w tym 6 kobiet) posiadających uprawnienia do 
udziału w działaniach ratowniczych. (fot. Ł. Bakalarczyk)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Kolejna gliwicka szkoła przeszła modernizację. Dzięki środkom 
z miejskiego budżetu, remont przeprowadzono w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 13 przy ul. Gomułki. Inwestycja kosztowała 
około 2 mln zł. W uroczystym otwarciu wziął udział Krystian Tomala, 
zastępca prezydenta Gliwic. 

W ZSO nr 13 mieści się Szkoła Podsta-
wowa nr 27 i Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 5 oraz oddziały przed-
szkolne GNIAZDO dla dzieci od 3 do 6 lat. 

Dzieci i uczniowie mogą już korzystać ze 
zmodernizowanego, bezpiecznego bo-
iska oraz dwóch placów zabaw, z których 
jeden służy również najmłodszym miesz-
kańcom osiedla.

– Mam nadzieję, że będzie to dobre 
miejsce do integracji i wychowywania 
młodych ludzi poprzez sport – mówi  
Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic.

– Przy szkole powstało wielofunk-
cyjne boisko sportowe z nawierzchnią 
poliuretanową i bieżnia ze skocznią. 
Pojawiło się nowe ogrodzenie, lam-
py, nowy chodnik, ławki. W szkole 
wybudowano też podjazd dla osób 
niepełnosprawnych z myślą o dostę-
pie osób na wózkach inwalidzkich do 
lokali wyborczych. Ułożono bezpiecz-
ną nawierzchnię na placu zabaw, 
zamontowano 6 urządzeń plenerowej 

siłowni, a różnice poziomów tere-
nu przyszkolnego wykorzystano na 
stworzenie trzypoziomowego atrium 
z ławeczkami – wylicza Małgorzata de 
Ville Grochowska, dyrektor ZSO nr 13.

Inwestycja kosztowała 1 910 464 zł. 
W całości została sfinansowana z budżetu 
Miasta Gliwice.

– Bardzo cieszymy się z nowej inwe-
stycji. W pełnej krasie efekty moderni-

zacji zobaczymy na wiosnę, gdy teren 
się zazieleni, ale już teraz jest to wielka 
radość zarówno dla szkoły, jak i lokalnej 
społeczności – powiedziała „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – GLIWICE” 
Małgorzata de Ville Grochowska.

Tylko w 2016 r. z budżetu miasta na 
inwestycje oraz remonty szkół wydano 
ok. 37 mln zł. Według planu, na 2017 r. 
zarezerwowano ponad 31 mln zł.  (mf)

INWESTYCJE

Cieplej i piękniej  
u Korczaka

Takie inwestycje 
cieszą najbardziej

Budynek Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka przy ul. Dolnej Wsi 
przeszedł budowlaną metamorfozę. Placówka jest po remoncie 
i termomodernizacji. Inwestycję o wartości 1,2 mln zł współfi-
nansowało Miasto Gliwice.

W Zespole Szkół im. Janusza Korczaka 
znajduje się Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, IX 
Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum 
nr 21. Leciwy obiekt, w którym pracuje 
69-osobowe grono pedagogiczne i szkoli 
się 214 uczniów, wymagał koniecznych 
napraw i unowocześnień. Dlatego mia-
sto, starając się stworzyć najbardziej 
dogodne warunki nauki i pracy, zdecy-
dowało się na przeprowadzenie remontu 
placówki. Z budżetu miejskiego przezna-
czono na remont 700 tys. zł, kolejne 500 
tys. zł to dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Z tych środków 
zmodernizowano obiekt, odwodniono 
teren wokół budynku, wymieniono 
dach oraz stolarkę okienną i drzwiową. 
Ponieważ obiekt jest częściowo zabytko-
wy, prace były prowadzone w konsultacji 
z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 

– Odtworzyliśmy historyczny wygląd 
zdobień okien i drzwi i dostosowaliśmy 
je do wymogów przeciwpożarowych. 
Ponadto zaaranżowaliśmy zieleń wokół 
budynku. Obiekt zyskał też interesującą 
iluminację i bardzo dobrze prezentuje się 
w ciągu ulicy Dolnej Wsi. Jest też bardziej 
funkcjonalny, dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu 
– GLIWICE” Tomasz Ocieczek, dyrektor  
ZS im. Janusza Korczaka. 

Przy szkole działa również Gliwicki 
Zakład Aktywności Zawodowej, pierw-
sze tego typu miejsce w naszym mieście, 
które pomaga osobom z dysfunkcjami 
zdobyć doświadczenie i zapewnić dobry 
start na rynku pracy. GZAZ świadczy 
usługi poligraficzne i usługi sprzątania na 
otwartym rynku. Również tę inwestycję, 
o wartości 1,5 mln zł, w znacznej części 
sfinansowało Miasto Gliwice. (mf)

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  
nr 3 przy ul. Daszyńskiego w Ostropie mają powód do radości – szko-
ła przeszła gruntowne zmiany. Z budżetu miejskiego na termomo-
dernizację i remont obiektu przeznaczono niemal 2,9 mln zł. Warto 
było podjąć się takiej inwestycji – szkoła jest nie do poznania.

– Szkoła jest piękna, wszyscy są za-
chwyceni – mówi Iwona Drozd, dyrektor 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 3 przy ul. Daszyńskiego 
w Ostropie. 

Inwestycja rozpoczęła się pod 
koniec ubiegłego roku. W budynku 
przeprowadzono gruntowne zmiany. 
Szkołę nie tylko ocieplono, ale też 
wymieniono ogrzewanie, podłączono 
placówkę do kanalizacji, wybudowano 
drogę przeciwpożarową i nowe miej-
sca postojowe, zamontowano oświe-
tlenie, zagospodarowano teren wokół 

– uporządkowano zieleń, nasadzono 
drzewa i krzewy, pojawiły się trawniki, 
a od strony ulicy ogrodzenie. Ponadto 
w budynku ułożono nowe wykładziny, 
wymieniono drzwi i okna, a część po-
mieszczeń odmalowano. Dodatkowo 
obiekt stał się bardziej przyjazny dla 
osób niepełnosprawnych.

– W naszej szkole jest 228 uczniów. 
Wszyscy, wraz z nauczycielami, cieszą 
się z efektów zakończonych prac – za-
pewnia Iwona Drozd.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to  
2 870 500 zł.  (mf)

Dzieci z ZSO nr 13 cieszą się z nowego boiska
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Nowe boisko dla „trzynastki”
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Podczas uroczystego otwarcia wstęgę 
przeciął zastępca prezydenta Gliwic, 
Krystian Tomala
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AKTUALNOŚCI

Są wyniki konsultacji
4,5 mln zł na realizację zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Oby-
watelskiego 2018, dopuszczenie do GBO przedsięwzięć z terenu 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – to najistotniejsze zmiany 
wprowadzone przez prezydenta miasta do przyszłorocznej procedury 
budżetu obywatelskiego po konsultacjach społecznych w tej sprawie. 

Konsultacje społeczne dotyczące 
przyszłorocznych zasad naboru wnio-
sków i wyłaniania do realizacji zadań 
jednorocznych w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego zostały prze-
prowadzone między 14 a 28 listopada. 
W tym czasie zbierane były opinie zain-
teresowanych mieszkańców na temat 
proponowanej procedury.

– W toku konsultacji społecznych do 
Urzędu Miejskiego wpłynęło 10 zgłoszeń. 
Najistotniejsze zmiany – wprowadzone 
do procedury docelowej GBO po konsul-
tacjach – to wzrost kwoty przeznaczonej 
na realizację zadań wyłonionych w ra-
mach budżetu obywatelskiego z 3,5 mln 
zł w 2017 r. do 4,5 mln zł w 2018 r., a tak-
że dopuszczenie do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego zadań z terenu 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 
(po spełnieniu określonych w procedurze 
warunków) – wylicza Grzegorz Kwitek, 
p.o. dyrektora UM w Gliwicach. 

Warto przy okazji przypomnieć, że 
część uwag przedstawionych podczas 
konsultacji została zgłoszona i uwzględ-
niona już wcześniej – po etapie ewalu-
acji i spotkaniach z mieszkańcami. 

Do procedury na kolejny rok tra-
fiły w ten sposób propozycje m.in.: 
zamieszczania na stronie internetowej 
pełnej listy wniosków (przyjętych i od-
rzuconych), skanów wniosków oraz 
uzasadnień w przypadku negatywnej 
weryfikacji; stworzenia możliwości 
formalnej zmiany wniosku po jego zło-

żeniu i wprowadzenia możności jego 
modyfikowania przez wydział lub jed-
nostkę w uzgodnieniu z wnioskodawcą; 
wprowadzenia zasady, że w sytuacji, 
gdy zostaną zgłoszone i pozytywnie 
zweryfikowane dwa lub więcej różnych 
zadań dotyczących tej samej nierucho-
mości, zostanie zrealizowane to przed-
sięwzięcie, które uzyska największą 
liczbę głosów.

Szczegółowe wyniki konsultacji 
społecznych można znaleźć w prezen-
tacji dostępnej na stronie internetowej  
www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki 
Budżet Obywatelski”. 

Pod tym adresem zamieszczane są tak-
że inne ważne dla mieszkańców informacje 
związane z całym przedsięwzięciem.

Szczegółowe informacje dotyczące 
zasad podziału kwoty, ustalenia mini-

malnej liczby głosów, która musi zostać 
oddana na poszczególne listy zadań oraz 
zasad podziału kwoty, która nie zostanie 
rozdysponowana w poszczególnych osie-
dlach, pomiędzy osiedla najaktywniejsze, 
określa zarządzenie w sprawie zasad 
budżetu obywatelskiego Miasta Gliwi-
ce, dostępne na stronie internetowej  
www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki 
Budżet Obywatelski”.  (kik)

TAK ROZDZIELONO KWOTę 4,5 MLN Zł POMIęDZY  
21 GLIWICKICh OSIEDLI:

W natłoku przedświątecznych przygotowań warto sprawdzić, jak w ostatnich dniach w roku będą funkcjonować często odwiedzane instytucje, m.in. 
Urząd Miejski, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także obiekty administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Wydział Księgowości Urzędu Miejskie-
go przypomina, że 30 grudnia (piątek) kasy 
UM będą czynne krócej – od godz. 8.00 do 
13.00. Zmiana jest spowodowana koniecz-
nością przeprowadzenia inwentaryzacji. 
Urząd Miejski będzie natomiast otwarty 
tego dnia tak jak w każdy piątek, czyli od 
godz. 8.00 do 15.00.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwi-
cach zawiadamia, że 24, 25 i 26 grudnia 
będą zamknięte wszystkie jej filie. 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
informuje, że Palmiarnia będzie zamknięta 
24 i 25 grudnia oraz 1 i 2 stycznia. 26 grud-
nia (poniedziałek) obiekt będzie otwarty od 
godz. 10.00 do 18.00, a 31 grudnia (sobota) 
– od godz. 10.00 do 14.00. 

Zarządzane przez MZUK pływal-
nie Delfin, Olimpijczyk i Mewa będą 
zamknięte 24, 25, 26 i 31 grudnia oraz 
1 stycznia. Pojawi się jednak pewne 
odstępstwo – 26 grudnia (poniedzia-

łek) Delfin jako jedyny ma być otwarty 
w godz. 14.00–22.00. 

Boisko wielofunkcyjne „ORLIK 2012” 
przy ul. Jasnej będzie czynne 24 grudnia 
(sobota) w godz. od 6.00 do 16.00, 26 
grudnia (poniedziałek) w godz. 14.00–22.00,  
31 grudnia (sobota) w godz. 6.00–16.00 oraz 
1 stycznia (niedziela) w godz. 14.00–22.00. 
25 grudnia obiekt będzie zamknięty.

Schronisko dla zwierząt w Gliwicach  
będzie czynne 24 grudnia (sobota) w godz. 
10.00–14.00 i 31 grudnia (sobota) w godz. 
10.00–16.00. 25 i 26 grudnia będzie nieczynne.

W okresie świątecznym hala „Sośni-
ca”, stadiony i boiska zarządzane przez 
MZUK będą pracowały w oparciu o wcze-
śniejsze rezerwacje.

Kasy giełdy samochodowej mają być 
otwarte 30 grudnia (piątek) w godzinach 
7.00–12.00. Jest to spowodowane koniecz-
nością przeprowadzenia inwentaryzacji. 
Biura giełdy będą czynne tego dnia w godz. 
7.00–15.00. Natomiast 24 i 25 grudnia oraz 
31 grudnia i 1 stycznia gliwicka giełda bę-
dzie zamknięta.  

Lodowisko sezonowe „Piruet” przy 
ul. Oriona ma być dostępne 24 grudnia 
(sobota) w godz. 10.00–14.00, 26 grud-
nia (poniedziałek) w godz. 14.00–20.00, 
31 grudnia (sobota) w godz. 10.00–
16.00 oraz 1 stycznia (niedziela) w godz. 
12.00–20.00. 25 grudnia obiekt będzie 
zamknięty. 

Jak w trakcie świąt będzie działało 
lodowisko „Tafla” zarządzane przez 

Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej? 
25 grudnia i 1 stycznia będzie nieczyn-
ne. W pozostałe dni ma funkcjonować 
następująco: 24 grudnia (sobota)  
w godz. 8.00–12.00, od 26 grudnia 
do 30 grudnia (poniedziałek – piątek)  
w godz. 8.00–21.00, 31 grudnia (so-
bota) w godz. 8.00–13.30. Cennik bi-
letów można znaleźć na stronie www. 
lodowisko.polsl.pl (w odnośniku na dole 
strony – Ośrodek Sportu). Od 2 stycznia 
lodowisko będzie znów czynne zgodnie 
z harmonogramem ogólnym!  (kik)

Co otwarte? Co zamknięte? Sprawdź na Święta!
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Rozpoczęła się budowa biurowca przy ul. Dworcowej. W nowoczesnym gmachu znajdą się m.in. lokale 
usługowe i restauracje. Według planów obiekt wypełniający lukę między budynkami przy Dworcowej 
i Dolnych Wałów powinien być gotowy pod koniec 2017 r.

O  inwestycji plano-
wanej przy ul. Dwor-
cowej pisaliśmy 
już w „Miej-
skim Serwisie 
Informacyj-
nym – GLI-
WICE”. Do 
końca 2017 r.  
ma tam sta-
nąć gmach 
o powierzchni  
6200 m2, w któ-
rym zostaną zaaran-
żowane biura, sklepy, 
kluby fitness oraz lokale ga-
stronomiczne i tarasy widokowe. Na pu-
stym jeszcze placu między hotelem Qubus 
i budynkiem dawnej poczty powstanie też 
parking na 140 samochodów. Tymczasem 
plac został ogrodzony i ruszyły prace – na 
teren budowy wjechały koparki.

– Posiadamy wszystkie potrzebne ze-
zwolenia i obecnie przygotowujemy teren 
pod inwestycję, instalujemy przyłącza wody 
i ścieków. Bardziej widoczne dla przechod-

niów prace rozpoczną się w stycz-
niu. Nawiązaliśmy współpracę 

z firmą Colliers, która zaj-
mie się komercjalizacją 

obiektu. Wykonawcą 

robót jest z kolei firma Takana z Warszawy. 
Obiekt powinien być gotowy wraz z końcem 
2017 r. Mamy nadzieję, że przypadnie do 
gustu gliwiczanom – architektura budynku 
będzie korespondować z sąsiadującymi 

gmachami, w szczególności z zabytkowym 
budynkiem dawnej poczty. Szklane fasady 
wzbogacone zostaną o system rastrów 
i żaluzji w kolorze czerwono-brązowym – 
wyjaśnia Dorota Tetzel, przedstawicielka 
głównego inwestora, holenderskiej firmy 
Global City Holdings.

Drugi etap inwestycji ma się rozpocząć 
w 2018 r. Przy ul. Dolnych Wałów powstanie 
kolejny, pięciokondygnacyjny biurowiec. 
Będzie miał około 3 tys. m2 powierzchni i 40 
miejsc parkingowych. Autorem projektu jest 
gliwickie Biuro Projektowo-Doradcze Arkus.

Zagospodarowanie placu było możliwe 
dzięki interwencji Miasta Gliwice, które 
zobligowało użytkownika wieczystego nie-
ruchomości do uzyskania pozwolenia na 
budowę obiektu biurowo-usługowego wraz 
z parkingiem i do rozpoczęcia zabudowy 
terenu.  (mf)

ZDROWIE / INWESTYCJE

Ruszyło się przy Dworcowej

Mammografia trwa kilka minut. To zaledwie 4 zdjęcia RTG – po dwa 
każdej piersi. Może więc warto przełamać lęk i na zdrowy nowy rok 
skorzystać z bezpłatnego badania w mammobusie – od 3 do 5 stycz-
nia na placu Krakowskim?

Firma LUX MED Diagnostyka zaprasza 
wszystkie gliwiczanki w wieku 50-69 lat 
na profilaktyczną mammografię piersi. 
Badanie w ramach Populacyjnego Pro-
gramu Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi jest bezpłatne, refundowane 
kobietom co 2 lata przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy 
dla kobiet, które w ramach realizacji 
Programu otrzymały odpowiednie 
pisemne wskazanie). Nie jest wyma-
gane skierowanie lekarskie, a jedynie 
wcześniejsza rejestracja telefoniczna 

(58/666-24-44, linia czynna od ponie-
działku do soboty) lub elektroniczna za 
pośrednictwem strony www.mammo.pl.  
– Obecnie mammografia uznawana 
jest za najlepszą metodę wczesnego 
wykrywania raka piersi u kobiet po 
40. roku życia. Badanie pozwala wy-
kryć zmiany we wczesnym stadium 
zaawansowania, dzięki czemu kobieta 
ma większe szanse na pełne wyleczenie 
choroby i zachowanie piersi – podkre-
śla dr Małgorzata Cymerman z LUX 
MED Diagnostyka.  (kik)

Model lewej komory serca, uzyskany dzięki formie odlewniczej wydru-
kowanej na drukarce firmy 3DGence z Gliwic, wykonała Fundacja Roz-
woju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Model został wykorzystany w symulacji 
zabiegu implantacji sztucznej protezy za-
stawki serca. 

Model lewej komory serca uzyskano 
metodą odlewania z elastycznego siliko-
nu, który ma cechy zbliżone do właściwo-
ści mechanicznych serca. Trójwymiarowy 
model serca i formy powstały w Fundacji, 
gotowa forma została wydrukowana 
z materiału PLA na drukarce 3DGence 
ONE, produkowanej w gliwickiej firmie 
mieszczącej się w Technoparku. Na tej 
samej maszynie wydrukowano zwapnie-
nie z materiału poliuretanowego pokry-
tego później metalizowaną farbą, dzięki 
czemu symulowane zmiany są lepiej 
widoczne na obrazie rentgenowskim. 
Zastawka wprowadzana jest do serca za 
pomocą cewnika. Później jest rozprężana 
w uszkodzonej zastawce bez konieczno-
ści jej usuwania. Tego typu zabiegi stoso-
wane są u pacjentów wysokiego ryzyka. 

Model powstawał 2 tygodnie, z czego 
dwa dni trwało drukowanie.

– W kardiochirurgii druk 3D odgrywa 
coraz większą rolę. Druk modeli 3D znalazł 
szerokie zastosowanie zarówno w lecze-
niu wrodzonych oraz nabytych wad serca 
u osób starszych, u których ryzyko wykona-
nia operacji jest bardzo duże, jak i w opra-
cowywaniu oraz wspomaganiu nowych 
metod leczenia. W swoich projektach 
badawczo-rozwojowych Fundacja często 
wykorzystuje drukarkę 3DGence. Koszt 
wydruku jest niski, dzięki czemu podobne 
symulacje można wykonywać częściej, co 
przekłada się na lepsze wyszkolenie chirur-
gów – tłumaczy „Miejskiemu Serwisowi In-
formacyjnemu – GLIWICE” Katarzyna Rabij 
z 3DGence. – Nasze drukarki są bardzo uni-
wersalne. Sądzimy, że w przyszłości coraz 
więcej szpitali i instytucji zajmujących się 
medycyną będzie korzystało z innowacyj-
nych możliwości druku 3D – dodaje.  (mf)
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Na wynajem  
i na sprzedaż

25 marca 2017 r. diecezja będzie 
świętowała 25-lecie istnienia. Jaka 
obecnie jest kondycja gliwickiego 
Kościoła?

– Jesteśmy przyzwyczajeni, że Kościół 
działa w ramach swojej struktury organi-
zacyjnej dla zapewnienia odpowiedniego 
uporządkowania i zachowania właściwej 
hierarchii w realizowaniu swoich zadań. 
Najważniejszym jest otwieranie się na kon-
takt z każdym człowiekiem. Nie można 
tego sobie wyobrażać tylko jako spotkania 
przechodniów na ulicy, ale jako bardzo 
świadomie podejmowane wspólne kon-
takty w poszukiwaniu czegoś zdolnego nas 
uszlachetnić i zmotywować do wysiłków. 
Byśmy jako ludzie wierzący byli przydat-
nymi obywatelami społeczności, z którą 
dzielimy radości i budujemy godny szacun-
ku wspólny dom. Wierzący ludzie łączą to 
nastawienie z poszukiwaniem przestrzeni 
dla nadprzyrodzoności. Taki cel zakłada 
w pierwszym rzędzie przekonanie, opiera-
jące się na fundamencie wyprowadzonym 
z orędzia wiary, że trzeba zakotwiczyć się 
w przekazie zleconym poprzez posługę Ko-
ścioła dla wzbogacania umiejętności się-
gania po ideały. Mimo naszych ułomności! 
Tak rozumiem sens powoływania struktur 
kościelnych, tworzących bardzo jasno ufor-
mowane i bliskie sobie wspólnoty, odwo-
łujące się do Ewangelii. Diecezja gliwicka 
należy do nich od 25 lat. Dojrzewała długo 
w ramach większych jednostek, jakimi były 
niegdyś archidiecezja wrocławska, w bliż-
szej nam epoce archidiecezja katowicka 
i diecezja opolska, a po ostatniej tragicznej 
wojnie ubogaciły ją pokolenia przynoszą-
ce swoje doświadczenia ze wschodnich 
Kresów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
Odważna decyzja papieża św. Jana Pawła 
II sprzed 25 lat, by stworzyć na Górnym 
Śląsku nową diecezję ze stolicą w Gliwi-
cach, stanowi przesłankę dla realizowania 
wyżej wspomnianych przeze mnie zadań 
na naszym terenie. 

Nasza diecezja czerpie bar-
dzo obficie z dorobku po-
przednich pokoleń, wycho-
wanych na ciężkiej pracy 
w wielkim przemyśle, ale 
docenia także pracę na roli. 

Tradycje stare, przechodzące w minio-
nych wiekach przez egzamin wierności 
wobec uformowanego przymierza z Bo-
giem w duchu wiary, owocowały aktyw-
nością na wielu polach, z czego jesz-
cze i dziś korzystamy. Do nich zaliczam 
świadomość własnej tożsamości w tyglu 
różnych nacji i państw, zaangażowanie 
na polu społecznym i edukacyjnym, bo-
gactwo powołań do różnorodnych posług 
w Kościele – do kapłaństwa, do życia 
konsekrowanego, do indywidualnych 
form pogłębionej duchowości. Silne były 

śląskie rodziny i są takie dzisiaj. Proble-
mem było zawsze – i to przez wszystkie 
wieki – pozostanie na drodze, którą się 
przyjęło, a nie uleganie przelotnym mo-
dom i ideologiom.

29 grudnia minie 5 lat, od kiedy 
papież Benedykt XVI mianował 
Księdza Biskupa pasterzem diecezji 
gliwickiej. Jak Ksiądz Biskup ocenia 
te 5 lat? 

– Przy okazji tych rocznic przyglądam się 
przebytej drodze. Dla biskupa to nie tylko 
osobiste doświadczenie i refleksja nad mi-
nionym czasem w kategoriach satysfakcji, 
ile zawsze nadzieja, którą każdy człowiek 
pielęgnuje w sobie i rozwija. Po 19-letnim 
posługiwaniu w diecezji opolskiej w cha-
rakterze biskupa pomocniczego, przyszło 
mi podjąć odpowiedzialność za Kościół 
gliwicki. Znałem w ogólnych zarysach pro-
blemy tej cząstki metropolii górnośląskiej 
– wywodzę się z Bytomia, urodziłem się 
w Zabrzu – ale nic na tym świecie nie stoi 
w miejscu i dziś nasza diecezja również 
podlega tym samym impulsom, co cała Oj-
czyzna i kontynent. Zróżnicowanie postaw 
naszych mieszkańców co do osobistych 

relacji z wiarą jest zjawiskiem zupełnie 
uzasadnionym i tym wyraźniej pokazuje, 
że podobnie jak za czasów Założyciela 
Kościoła, tak i dziś trzeba samemu tego 
rodzaju decyzje podejmować. Wymaga 
to wewnętrznej dojrzałości i uczciwości 
względem siebie samego i orędzia, które 
ma się przed oczyma. Nie ukrywam, że 
stanowi to dla mnie istotne wyzwanie. 

Szukam sposobów na 
umacnianie i pogłębianie 
wiary. Temu ma w moim 
niesłabnącym przekonaniu 
służyć zapowiedziany prze-
ze mnie I Synod Diecezji. 

Jego inaugurację wyznaczyłem na 25 
marca przyszłego roku, dokładnie w 25. 
rocznicę ustanowienia naszej diecezji.

Zbliżają się ważne Święta dla 
wszystkich katolików. Jak wspomi-
na Ksiądz Biskup Boże Narodzenie 
w domu rodzinnym, a jak wygląda 
ono obecnie?

– Jestem przekonany, że w naszej kulturze 
wszyscy dobrze się rozumiemy co do zacho-
wania określonych zwyczajów i przejętych 
z tradycji rytuałów. Od najmłodszych lat 
wyrastałem w rodzinie, dla której właśnie 
rodzinność świąt i treści związane z obec-
nością Jezusa Chrystusa w naszym ludzkim 
życiu, były niezmiennymi i niezbywalnymi 
elementami. Co najmniej od XVIII w. for-
mowały się zwyczaje świętowania, z ro-
ratami, pasterką i świątecznym pobytem 
(w kościele parafialnym w Szombierkach), 
przystrojona choinka, niezwykle uroczysta 
wieczerza wigilijna z opłatkiem – natu-
ralnie, z prezentami! – i one były zawsze 
wyczekiwane z niecierpliwością. Zwykle je-
dynym zmartwieniem było, by tata nie miał 
na ten wyjątkowy wieczór wyznaczonej 
dniówki w kopalni. Dziś z rozrzewnieniem 
do tego wracam. I gdy zbliżam się do sie-
demdziesiątki, wspomnienie tych dawnych 
przeżyć daje ciągle jeszcze wiele sił. 

W Wigilię mam jeszcze spo-
tkania z ludźmi, zwłaszcza 
potrzebującymi. Wieczerzę 
wigilijną spożywam z naszymi 
księżmi emerytami w Domu 
Księdza Seniora w Wiśniczach.

To bardzo kieruje mnie ku dojrzalszemu 
spoglądaniu na życie. Pasterkę sprawuję 
o północy w katedrze, a w dni świąteczne 
wybieram zwykle różne parafie w naszej 
diecezji, z którymi dzielę się świąteczną ra-
dością i pamięcią.

Czego Ksiądz Biskup życzyłby gliwi-
czanom i miastu?

– Dla każdego rozsądnego człowieka 
życzenia zawsze oznaczają otwarcie się 
ku nowym oczekiwaniom i wyzwaniom. 
Ich sformułowanie pozostaje w związku 
z poczuciem odpowiedzialnego kontaktu 
z otoczeniem przez wypowiadane słowa. 
W spotkaniu z dziećmi dobrze wypada 
wzajemna komunikacja, gdy wypowiada 
się życzenia o zdrowiu, radości, uśmiechu, 
kochających rodzicach, opiekunach i na-
uczycielach, dobrych wynikach w nauce 
szkolnej. Z biegiem lat, zwłaszcza pod 
wpływem różnych porażek i niedostatków 
we własnej formacji, trzeba wznieść się na 
wyższy poziom wrażliwości i wyjść poza 
szablony. Ogarniam więc całą diecezję, 
z którą pielęgnuję duchową bliskość. I je-
stem przekonany, że życzenia byśmy żyli 
sprawiedliwie, nigdy nie ranili naszych 
bliźnich postawą egoistyczną i bliską cy-
nicznemu odwracaniu się od ich rzeczy-
wistych potrzeb, będą najwłaściwszym 
sformułowaniem moich tęsknot i niega-
snących nadziei. I kieruję je do wszystkich 
mieszkańców naszej pięknej diecezji i jej 
kościelnej stolicy. 

Dziękuję za rozmowę. (mf)

„Byśmy żyli sprawiedliwie...”
Przed nami święta Bożego Narodzenia, jubileusz gliwickiej diecezji, I Synod i 5-lecie sakry biskupiej. 
Okazji do rozmowy z Biskupem Diecezji Gliwickiej Janem Kopcem jest wiele. 

Ksiądz biskup Jan Kopiec od pięciu lat jest duszpasterzem diecezji gliwickiej
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Były modlitwy i czuwanie, wspólne śpiewy i radosne przekazanie lampionu władzom miasta i księżom. Dzięki międzynarodowej 
sztafecie skautów i gliwickim harcerzom Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do naszego miasta już po raz 26. Symbol wzajemne-
go zrozumienia i nadziei życia bez konfliktów pokonał kawał świata, byśmy mogli ogrzać się jego ciepłem przy wigilijnych stołach.  
Ciekawe, ilu z nas wie, że „matką” idei Światła nie jest św. Maryja, lecz sędziwa austriacka artystka Ada Brandstetter, zaś ceremo-
niał przekazywania Ognia z Betlejem na Stary Kontynent doczekał się już naukowych opracowań?

To właśnie Ada Brandstetter za-
proponowała w 1986 r., aby w wigilię 
Bożego Narodzenia Austriackie Radio 
i Telewizja (ORF) podziękowały specjal-
nym światełkiem wszystkim sponsorom 
uczestniczącym w „Świetle w ciemno-
ści”, akcji działań charytatywnych na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz 
osób potrzebujących. Od nitki do kłębka 
narodził się pomysł kolejnej inicjatywy 
– Światła Pokoju z Betlejem, które dziś 
jest już nieodłącznym zwyczajem bo-
żonarodzeniowym w całej Europie i na 
kontynencie amerykańskim. Niemal od 
początku patronat nad Światłem z Betle-
jem sprawowali austriaccy skauci. Roz-
nosili oni lampki z ogniem do różnych 
instytucji – szpitali, sierocińców, szkół 
i urzędów, aby w czasie Bożego Narodze-
nia stał się on żywym symbolem pokoju, 
braterstwa, nadziei i miłości.

Ceremoniał odpalania i przekazy-
wania Betlejemskiego Światła Pokoju 
ma swoją ustaloną tradycję. Każdego 
roku dziewczynka lub chłopiec – wy-

brani przez ORF spośród dzieci dzia-
łających charytatywnie – odpalają 
Światło w obecności prawosławnego 
mnicha od oliwnej lampki w Grocie 
Narodzenia w Betlejem. W tym roku 
wyróżnienie to spotkało 12-letnią 
Melanie Walter, której – jak relacjo-
nowała austriacka prasa – w podróży 
do Ziemi Świętej towarzyszył ojciec 
oraz 130-osobowa (!) delegacja z ka-
tolickim biskupem Linzu na czele. Po 
uroczystościach w Palestynie Światło 
transportowane jest do Wiednia za 
pośrednictwem austriackich linii lot-
niczych. Oczywiście, odstępstwa od 
uświęconych reguł się zdarzają – jeśli 
ze względu na skomplikowaną sytuację 
w relacjach izraelsko-palestyńskich 
nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła 
w samym Betlejem, wtedy izraelskie 
i palestyńskie dzieci przewoziły Ogień 
do Tel Awiwu, a nawet do samego 
Wiednia.

Około dwóch tygodni przed świę-
tami Bożego Narodzenia w Wiedniu 

ma miejsce wielka ekumeniczna uro-
czystość, podczas której Płomień jest 
przekazywany mieszkańcom miasta 
i przedstawicielom organizacji skauto-
wych z pozostałych państw europej-
skich. Rusza wtedy międzynarodowa 
sztafeta skautów. Związek Harcerstwa 
Polskiego do czasu wejścia Polski do 
Unii Europejskiej odbierał Światło od 
Słowaków na przejściu granicznym na 
Łysej Polanie w Tatrach. Obecnie odby-
wa się to co roku naprzemiennie – raz 
na Słowacji, raz w Polsce. W tym roku 
przekazanie Ognia odbyło się u naszych 
południowych sąsiadów, w Svicie, 8 km 
od Popradu.

Od 25 lat Światło rozprasza się 
po Polsce i trafia m.in. do Gliwic

Od 1991 roku Betlejemskie Światło 
Pokoju spod Tatr dostarczają do Krakowa 
harcerze Chorągwi Małopolskiej. W ape-
lu na dziecińcu Zamku Królewskiego na 
Wawelu oraz w uroczystej mszy świętej 

w Bazylice Mariackiej uczestniczą repre-
zentacje hufców z wszystkich regionów 
Polski oraz z zagranicy. Po mszy komen-
dant Chorągwi przekazuje lampiony ze 
Światłem wszystkim przybyłym delega-
cjom, m.in. harcerzom Hufca ZHP Ziemi 
Gliwickiej. Od tej chwili Ogień wędruje 
do wielu parafii, szkół, szpitali, domów 
opieki społecznej, instytucji, władz sa-
morządowych czy rektorów wyższych 
uczelni. Akcji towarzyszą zazwyczaj 
zbiórki upominków dla dzieci spędzają-
cych święta w szpitalach i domach dziec-
ka, a także dla pensjonariuszy domów 
spokojnej starości. 

Betejemskie Światło Pokoju dociera 
również do wszystkich tych, którzy chcą 
je ugościć w domach! W naszym mie-
ście można je odpalić w kościołach oraz 
bezpośrednio w siedzibie Hufca ZHP 
Ziemi Gliwickiej (aleja Przyjaźni 9/9). Aby 
zabrać Blask do domu, wystarczy prosta 
świeca, znicz lub lampion. I refleksja nad 
tegorocznym mottem BŚP: „Odważnie 
twórzmy pokój”.  (kik)

W Warszawie kolędników jest coraz mniej, choć można ich… za-
mówić online. W Krakowie odwrotnie – są uważani niemal za 
dobro narodowe. A ile razy w Gliwicach słyszeliśmy dzwonek do 
drzwi, stukanie kosturem w ziemię lub podłogę i gromki zaśpiew 
wesołych przebierańców? O lokalne tradycje chodzenia „po ko-
lędzie” wypytaliśmy Bożenę KUBIT, szefową Działu Etnografii 
Muzeum w Gliwicach. 

Kiedy tradycyjnie chodzi się od 
domu do domu po kolędzie?
Trudno powiedzieć, bo to bardzo stary 
zwyczaj. Nie znamy początków ludo-
wego kolędowania ani też najstarszych 
jego form. Zgodnie jednak z przyjętą 
tradycją, zarówno polską, jak i ślą-
ską, okres odwiedzania domostw roz-
poczynał się zazwyczaj w drugi dzień 
świąt Bożego Narodzenia, czyli w dzień  
św. Szczepana i trwał do Matki Boskiej 
Gromnicznej (2 lutego). 

Jak kolędowanie wygląda dziś, 
a jak wyglądało kiedyś?
Dziś kolędników w przebraniach i z rekwi-
zytami widujemy coraz rzadziej, najczęściej 
w kościołach. Dawniej zaś kolędowanie 

było powszechne. W niedalekim Lublińcu 
na przykład istniał zwyczaj śpiewania ko-
lędy, w której pastuszkowie, domagając 
się darów, straszą dziewczęta staropanień-
stwem. Nie ukrywajmy, kolędnicy najchęt-
niej zaglądali tam, gdzie zamieszkiwały 
ładne młode panny na wydaniu... Każda 
kolęda zawierała życzenia noworocz-
ne, wiadomość o narodzeniu Chrystusa 
i podziękowanie za datki. Bywało też, że 
kolędy zawierały humorystyczne treści, 
nie mające wiele wspólnego ze Świętami.

Kto się przebierał w grupie kolęd-
niczej i za co?
Kolędnikami byli najczęściej uczniowie, 
kilkuletni lub kilkunastoletni chłopcy, po-
przebierani za pastuszków, diabły, anioły 

bądź królów. Pastuszkowie i aniołowie na 
wierzchnie ubranie nakładali długie białe 
koszule, opasane w pasie. Królowie prze-
wieszali czasem przez piersi wstęgę z kar-
tonu, oklejoną bibułką oraz gwiazdkami, 
a na głowę wsadzali kartonową koronę. 
Diabły były umorusane, odziane w ko-
żuchy wywrócone sierścią na zewnątrz 
i opasane powrósłem. Niektórzy kolędni-
cy obnosili jeszcze gwiazdę sporządzoną 
z kolorowych papierków, osadzoną na 
długim kiju. Mieli też ze sobą tekturową 
lub drewnianą szopkę – to byli betlejkorze. 

Dziewczyny też kolędowały czy ra-
czej chowały się po domach? 
Jedną z dawnych form kolędowania 
w środkowej i północnej części Górnego 

Śląska było noszenie po wsi przez dziew-
częta kolebki z lalką przedstawiającą 
małego Jezusa. W Gliwicach nie propa-
gowano jednak tego zwyczaju. Dziś jest 
inaczej, bo w kościelnych inscenizacjach 
kolędniczych dziewczynki przebierają się 
często za anioły.

Tradycja tradycji nierówna…
Faktem jest, że tradycji kolędniczych 
mamy w tej części Śląska wiele. Część 
z opisanych zwyczajów już nie funkcjonu-
je, jednak wiele spośród nich nadal jest 
kultywowanych, szczególnie w małych 
miejscowościach. I to również dzięki nim 
ten świąteczny okres jest tak magiczny 
i inny od wszystkiego, co spotyka nas na 
co dzień. (kik)

Rozświetla Gliwice i świat!

Rozmowa o kolędzie
                                   

Mali kolędnicy misyjni z parafii
Narodzenia NMP w Bojkowie
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Na wynajem  
i na sprzedaż

Mały Jezus, Maryja, Józef, Trzej Królowie, pastuszkowie, wół i osioł – to figury, które pojawiają się w stajenkach betlejemskich 
w wielu kościołach. Od ponad stu lat w śląskich domach ręcznie wykonywane są także betlejki, czyli małe domowe szopki. Skąd 
przywędrowały do nas te zwyczaje? 

W okresie świąt Bożego Narodze-
nia praktycznie w każdym zakątku 
Europy stawiane są stajenki betle-
jemskie. Początkowo żłóbki budo-
wano w murach kościołów, z czasem 
sceny narodzin przygotowywano także 
w domach. Razem z misjonarzami 
zwyczaj ten trafił na inne kontynenty. 
Współcześnie szopki budowane są 
w obu Amerykach i Afryce. Na zie-
miach polskich pierwsze stajenki 
pojawiły się już w XVII wieku.

Zaczęło się od  
św. Franciszka

W 1223 roku w Greccio, 
w centralnych Włoszech, 
pustelnik o imieniu Fran-
ciszek zorganizował żywą 
szopkę, z żywymi ludźmi, 
którzy wcielili się w Świętą 
Rodzinę. Wydarzenie, któ-
re zapoczątkowało długą 
tradycję budowania 
stajenek betlejem-
skich, miało miejsce 
24 grudnia, w wigilię 
Bożego Narodzenia. 
– W idei stajenki betle-
jemskiej chodziło o to, 
żeby pokazywać tajem-
nice związane z naro-
dzeniem Pana Jezusa. 
Podstawą duchowości 
św. Franciszka była głę-
boko zakorzeniona miłość, stąd relacja 
matka–dziecko, czyli Maryja i mały Jezus 
w żłóbku. Szopki świąteczne były ilustra-
cją do Pisma Świętego, swego rodzaju 
Biblią Pauperum, skierowaną do ludzi, 
którzy nie potrafili czytać – powiedziała 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyj-
nemu – GLIWICE” Anna Szadkowska, 
diecezjalny konserwator zabytków.

Zwyczaj budowania stajenek betle-
jemskich rozprzestrzenił się w Europie 
razem z zakonem franciszkanów. Bra-
cia zazwyczaj osiedlali się blisko ludzi, 
nieopodal głównych placów, nigdy 

na obrzeżach, dlatego ich zwyczaje 
przyjmowały się szczególnie szybko. 
W Gliwicach od 1925 roku zakonnicy 
prowadzą Parafię Najświętszego Serca 
Pana Jezusa przy ul. Franciszkańskiej 1. 
– Już 2 lata po przybyciu franciszkanów 
do Gliwic, w 1927 roku, zamówiono fi-
gury do stajenki betlejemskiej. To piękne 

i masywne rzeźby, sprowadzone 
z Oberammergau w Bawarii, 

miejscowości, która słynie 
ze znakomitych snycerzy. 

Od tego czasu uży-
wamy tych samych 
figur – wyjaśnia 
ojciec Tymoteusz 

Piotr Olsiński, 
proboszcz parafii 
franciszkańskiej. 
Franciszkanie za-
wsze nazywają te 
bożonarodzenio-
we inscenizacje 
stajenkami betle-
jemskimi, nigdy 
szopkami. Szopki 
to przedstawienia 
kulturowe, które 
poza obrazem 
Świętej Rodziny 
wprowadzają 
d o d a t k o w e , 
n i e z w i ą z a n e 
z Bożym Naro-
dzeniem elemen-

ty, na przykład postacie świętych czy 
błogosławionych. Przez wielu nazywana 
najpiękniejszą w mieście, franciszkańska 
stajenka zostanie uroczyście otwarta 
24 grudnia o godz. 15.00, podczas na-
bożeństwa wprowadzenia Dzieciątka 
i rozświetlenia konstrukcji.

Betlejki, czyli szopki domowe
Na Śląsku, poza tradycją budowania 

szopek kościelnych, ciągle żywy jest tak-
że zwyczaj przygotowywania szopek do-
mowych, tak zwanych betlejek. – Śląska 
„betlyjka” to szopka z luźno ustawiony-

mi w stajence i wokół niej nieruchomymi 
figurkami. Początkowo figurki wykony-
wano głównie z drewna, ale od połowy 
XIX wieku zaczęły je wypierać masowo 
produkowane seryjne figurki z gipsu czy 
wypalonej gliny, a od początku XX wieku 
także z papier-mâché – tłumaczy Małgo-
rzata Malanowicz ze Stowarzyszenia Na 
Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic 
„Gliwickie Metamorfozy”. Betlejki miały 
na terenie Gliwic i okolic wielkie znacze-
nie – to one, nie choinki, były symbolami 
Bożego Narodzenia. – Niewielkie szopki, 
budowane przez domowników, oczywi-
ście z radosnym udziałem dzieci, były 

wykonywane w ramach przygotowań 
adwentowych. W okresie świątecznym 
chodziło się natomiast od kościoła do 
kościoła i komentowało to, co było tam 
wystawione. Również szopki domowe 
odnosiły się niekiedy do szerszego kon-
tekstu. W zbiorach Muzeum w Gliwicach 
znajduje się szopka patriotyczna, wyko-
nana we Lwowie. Elementy na sklejce 
przedstawiają postaci z historii Polski. 
Jest tam m.in. przeor Kordecki, marszałek 
Piłsudski, królowa Jadwiga, cały przekrój 
historyczno-społeczny – mówi Bożena Ku-
bit, kierownik Działu Etnografii Muzeum 
w Gliwicach. (mm)

Od stajenki do betlejki

Stajenka betlejemska w kościele przy ul. Franciszkańskiej. Od średniowiecza do 
czasów współczesnych to w świątyniach prowadzonych przez franciszkanów poka-
zywane są najpiękniejsze bożonarodzeniowe inscenizacje. Figury w kościele przy  
ul. Franciszkańskiej mają już prawie 90 lat

Stajenka w gliwickiej katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zwyczaj bu-
dowania stajenek przyjął się w niemal wszystkich gliwickich kościołach. Dużą i ładną 
konstrukcję można podziwiać m.in. w katedrze przy ul. Jana Pawła II. Warto zajrzeć też 
do kościoła pw. Podwyższania Krzyża Świętego przy ul. Daszyńskiego oraz do maleńkie-
go kościoła pw. Trójcy Świętej przy ul. Mikołowskiej – katolicy obrządku ormiańskiego  
również praktykują zwyczaj stawiania żłóbków

Od św. Szczepana (26 grudnia) do Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego) betlejki były 
używane przez wędrujących od domu do domu kolędników
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W zbiorach Muzeum w Gliwicach znaj-
duje się też szczególna, gliwicka szopka, 
wykonana przez Mirosława Rąbalskie-
go w 2003 roku. Nie jest to tradycyjne 
przedstawienie – Święta Rodzina zosta-
ła umieszczona wśród charakterystycz-
nych miejskich budynków
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Święta zdaniem przedszkolaków
Nie pamiętam Bożego Narodzenia z zeszłego roku, więc niewiele 

mogę powiedzieć. Ale lubię barszcz i pierogi, więc powinienem być 
zadowolony z tego święta. Chciałbym na pewno, żeby spadł śnieg, 
bo mógłbym ulepić bałwana. Wiem też, że jest choinka i prezenty dla 
grzecznych dzieci. Ja chciałbym dostać samochodziki.

Wiem, jakie święto się 
zbliża – zima. Bożego Narodzenia nie 

pamiętam, ale skoro składa się z tej okazji 
życzenia, to życzyłabym mojemu pieskowi, 
żeby był grzeczny. Z potraw, które je się na Boże 
Narodzenie, najbardziej czekam na opłatek, 
grzybową i barszcz. Pod choinką chciałabym 

znaleźć dwie paczki kart piłkarskich. 

Doskonale wiem, co to Boże Narodzenie. To 
gwiazdka, choinka, prezenty i uczta. Jest barszcz, uszka 
i kiełbaski. I pada śnieg. Bardzo lubię Boże Narodzenie 
– dzieci zjeżdżają na sankach, lepią bałwana i bawią się 
w śnieżne bitwy. Ja spędzę święta z mamą, tatą, dwoma 
babciami, wujkiem, dziadkiem i moimi dwoma świnkami 

morskimi – Emcią i Hosziko. 

Adaś, lat 5,5

Martynka, 6 lat

Lena, 6 lat

Na Boże Narodzenie je się 
barszcz, pierogi i zupę grzybową. 

Stroi się też choinkę i dostaje się pre-
zenty. Wiem, że trzeba być grzecznym. 
Ja byłam. Pomagam rodzicom, ścielę 
sobie łóżko, sprzątam, nawet pomagam 
umyć okna. Pod choinkę chcę Kamper 
Barbie. To taki samochód dla lalki z te-

lewizorem, łóżkiem i kuchnią. 

Pamiętam Boże Naro-
dzenie u wujka Mariusza – 
była duża choinka i sporo 
śniegu. U nas jest choinka 
z dzwonkami na łańcuchu, 
ale w tym roku mama kupi 
inną, dużą. Pod choinkę 
życzyłbym sobie zabawko-
wy dźwig z pilotem, a dla 
mojego brata Aleksa piłkę 
do nogi, żeby sobie kopał 
do bramki. 

Krzyś, 6 lat

Zuzia, lat 6,5
Boże Narodzenie to czas 

świętowania z bliskimi. Dzielimy 
się opłatkiem, lubimy składać 
życzenia i… jeść opłatek. Życzy-
my wszystkim, żeby było dużo 
fajnych świąt. Rodzicom życzymy, 
żeby byli zdrowi, bo jak miałyśmy 
grypę, to zaraziłyśmy tatę. Pod 
choinkę chcemy lalkę z pieluszką, 
lego, puzzle „Statua Wolności”, 
aparat i plastikowy miecz. 

Emilka (lat  6,5)
i Paulinka (lat 5,5)

Emilka, lat  6,5
Lubię Święta, bo przychodzi Miko-

łaj i pada śnieg. Byłem grzeczny w tym 
roku, więc pewnie coś dostanę. Liczę 
na trzy miecze – dwa na wodę i jeden 
świecący. W Świętach fajne jest jeszcze 
to, że cała rodzina jest razem i nie trze-
ba wcześnie wstawać. Dla mnie to fajny 
czas, bo lubię sobie pospać. 

Mam dwa koty – Miję i Mojo. Nie mam rodzeństwa, 
więc Święta spędzę z rodzicami i kotami. Nie lubię grzy-
bowej i barszczu, ale bardzo lubię ruskie pierogi i właśnie 
je będę jadła w święta. Nie pamiętam, czy byłam grzecz-
na, ale pod choinkę chciałabym dostać coś ze Star Wars,  
np. figurkę robocika, który jeździ po domu. Nataniel, 6 lat

Śnieg, choinka, uczta, prezenty, śnieżne bitwy… Z czym jeszcze Boże Narodzenie 
kojarzy się przedszkolakom? O opinię zapytaliśmy dzieci z Przedszkola Miejskiego  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 przy ul. Górnych Wałów.
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Na wynajem  
i na sprzedaż

W Gliwicach mieszka ponad 186 tys. ludzi. O ich zdrowie dbają szpitale, poczucie bezpieczeństwa zapewnia im policja i straż miej-
ska, a utrzymaniem całej miejskiej infrastruktury zajmuje się wiele zakładów, które muszą funkcjonować siedem dni w tygodniu 
przez całą dobę. Ktoś musi więc pracować, także w Święta. Kto? 

Jedną z takich osób jest Olgierd 
Gerszyński, dyspozytor Centrum Ra-
townictwa Gliwice, który będzie miał 
dyżur w pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia. Jego miejsce pracy to 
przestronna sala z wieloma ekranami, 
na których dzięki kamerom widać całe 
miasto. Głównym zadaniem dyspozyto-
rów jest przyjmowanie zgłoszeń m.in. 
o awariach, zaśnieżonych drogach czy 
zniszczonym mieniu. – Czuję satysfak-
cję, gdy mogę komuś pomóc, rozwiązać 
jakiś problem – mówi Olgierd Gerszyń-
ski i pokazuje obraz z kamer.

Gdy pytam, jak wygląda dyżur 
w Święta, pan Olgierd zastanawia się 
przez chwilę. Potem odpowiada, że zgło-
szenia są podobne, ale inna jest atmos-
fera pracy. Mniej pracowników, w radiu 
kolędy, a w głowie myśli o rodzinie, która 
cieszy się świętami, ale bez niego.

O tym, że rodzina musi się jakoś 
wkomponować w pracę w Święta, prze-

konuje mnie Damian Kucek z Wydziału 
Prewencji Straży Miejskiej w Gliwicach. 
Służy już 25 lat, czyli od momentu 
powstania tej instytucji w mieście. 
W najbliższe Święta będzie na służbie, 
podobnie jak w poprzednich latach. – 
W ubiegłym roku do wieczerzy wigilijnej 
zasiadaliśmy dopiero po 22, gdy skoń-
czyłem zmianę. Najtrudniejsze jednak 
były czasy, gdy moja córka była mała, 
musieliśmy włożyć wiele wysiłku, żeby to 
wszystko pogodzić. Nasza praca jednak 
wymaga poświęceń – mówi.

Gdy większość z nas będzie siedzieć 
przy stole, składać sobie życzenia i od-
pakowywać prezenty, dr Piotr Łopata 
będzie opatrywał pacjentów. Podczas 
24-godzinnych dyżurów cała jego uwa-
ga musi być skupiona na człowieku. 
Oddział Ortopedii w Gliwickim Centrum 
Medycznym pracuje non stop. Pacjenci 
są przyjmowani cały czas. Dr Łopata 
to doświadczony lekarz. Bardzo często 

ma do czynienia ze skomplikowanymi 
złamaniami i rozległymi obrażeniami. 
Zawsze coś się dzieje. – Blok operacyjny 
działa bez przerwy. Nie ma znaczenia, 
czy są akurat Święta, czy nie – mówi.

Dr. Piotrowi Łopacie brakuje czasu, 
jest zajętym człowiekiem. Rozmawia-
my w jego małym pokoiku bardzo krót-
ko, bo musi wracać na oddział. – Ktoś 
przecież musi się tymi ludźmi zająć i im 
pomóc – mówi. – Na szczęście moja 
żona też jest lekarzem, więc rozumie, 
jak to wszystko wygląda – dodaje.

Na wyrozumiałość żony musi liczyć 
mój kolejny rozmówca. Janusz Wilk, 
mistrz zmianowy gliwickiej Oczysz-
czalni Ścieków PWiK, będzie pracował 
w Wigilię, pierwszy i drugi dzień Świąt 
i to na drugą zmianę (od godz. 14.00 
do 22.00). – Oczyszczalnia działa jak 
system naczyń połączonych. Wszystko 
musi być monitorowane na okrągło, 
a najdrobniejsza awaria czy usterka 

usunięta jak najszybciej – mówi pan 
Janusz i spogląda w skupieniu na ta-
blicę synoptyczną, która zajmuje całą 
ścianę w pomieszczeniu dyspozytorni. 

Gdy dochodzi do awarii, jedna 
z lampek miga i wtedy należy wkroczyć 
do akcji. Ustalić źródło problemu, wy-
słać na miejsce technika, czuwać nad 
sytuacją. Cztery pompy o wydajności 
1500 m3/h każda, podają ścieki na wy-
sokość I piętra budynku, gdzie przepły-
wają przez gęste kraty i, po usunięciu 
zanieczyszczeń, trafiają do reaktorów 
biologicznych. Całym procesem sterują 
komputery, ale to pan Janusz czuwa, 
aby wszystko odbywało się sprawnie.  
– Czuję się za to odpowiedzialny za-
wsze, kiedy jestem na dyżurze – mówi.

Moi rozmówcy nie żałują, że pracu-
ją w Święta. Dla nich to coś normalne-
go. Takich ludzi jest mnóstwo. Warto 
o nich czasem pomyśleć, choćby przez 
chwilę.  (pm)

Święta to bardzo szczególny czas. Spotykają się rodziny i przy-
jaciele, wspólnie zasiadają do stołu, wszyscy są dla siebie bar-
dziej serdeczni i życzliwi. Są jednak tacy, którzy dobre serce 
okazują na co dzień. To wolontariusze – ludzie, którzy dają, nie 
oczekując niczego w zamian. 

Wolontariusz to osoba, która do-
browolnie, bez wynagrodzenia finan-
sowego, działa na rzecz społeczeństwa. 
W naszym mieście takich osób nie bra-
kuje. Skupiają się m.in. w Centrum Wo-
lontariatu działającym przy Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych. 

– Działamy od 10 lat. Pośredni-
czymy między tymi, którzy chcą po-
święcić swój wolny czas i energię na 
rzecz innych, a tymi, którzy tej pomocy 
potrzebują. Tylko w 2016 roku nasze 
Centrum odwiedziło 110 osób zainte-
resowanych działalnością w gliwickich 
organizacjach i instytucjach – tłumaczą 
wolontariusze z Centrum Wolontariatu.

Wolontariusze mogą angażować 
się w pomoc dzieciom, osobom 
starszym, zwierzętom. Mogą działać 
w kulturze czy też sporcie. 

– Każda z odwiedzających nas osób 
ma swoje motywacje: zdobywanie 
nowych umiejętności i doświadczeń, 

chęć pomocy innym, dzielenie się swo-
ją wiedzą, poznanie nowych ludzi czy 
poczucie bycia potrzebnym. Obecnie 
Centrum Wolontariatu koordynuje 
wolontariat na rzecz dzieci i młodzie-
ży, seniorów, wolontariat szpitalny 
oraz współpracuje z wolontariuszami 
prowadzącymi kursy komputerowe dla 
seniorów, kursy językowe czy zajęcia 
animacyjne – wyliczają wolontariusze.

Ludzi dobrego serca nie brakuje 
również wśród harcerzy oraz w wielu 
gliwickich firmach, w których z dużym 
powodzeniem działa wolontariat pra-
cowniczy. Pracownicy poświęcają swój 
czas, by spełniać marzenia innych osób 
i realizować szlachetne projekty, jak 
sadzenie drzew, remont wymarzonego 
pokoju dziecięcego, zakup książek do 
szkolnej biblioteki czy przyłączenie się 
do Szlachetnej Paczki. 

Wolontariusze z wielkim oddaniem 
angażują się również w gliwickim Ho-

spicjum Miłosierdzia Bożego. Opiekują 
się chorymi i kwestują na cmentarzach 
na rzecz placówki, obecnie w szcze-
gólności na modernizację obiektu. 
W tegorocznej kweście wzięło udział 
716 ochotników, którzy zebrali na ten 
cel ponad 144 tys. zł. Wolontariusze są 
również obecni podczas kwesty każde-
go finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Podczas tegorocznego finału 
WOŚP (15 stycznia) na gliwickie ulice  
wyjdzie z puszkami około 150 osób. 
Będą zbierać środki na ratowanie życia 
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólno-
pediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorom. – 
Akcja odpowiada na realne potrzeby 
społeczne. Jako harcerze promujemy 
ideę wolontariatu i służby. To ważna 
misja, zwłaszcza w czasach, gdy ludzie 

są zabiegani i bardzo skupieni na sobie 
– powiedział „MSI – GLIWICE” podharc-
mistrz Patryk Rempała, komendant 
Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. 

Wolontariat to obopólna korzyść 
– obdarowywanej stronie zapewnia 
potrzebne wsparcie, obdarowujący 
zyskuje z kolei poczucie satysfakcji 
i spełnienia. Wolontariat jednoczy 
ludzi, którzy mają wspólny cel, robią 
coś pożytecznego. Umożliwia też pod-
niesienie kwalifikacji wolontariuszy.

– Zapraszamy osoby zaintereso-
wane wolontariatem do kontaktu 
(GCOP – filia Centrum Wolontariatu, 
ul. Zwycięstwa 1, tel. 32/775-01-78, 
e-mail: wolontariat@gcop.gliwice.pl). 
Filia pracuje od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00–18.00 – zachęcają wo-
lontariusze. (mf)

Ty świętujesz, ktoś pracuje…
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Jakie powinny być święta Bożego Narodzenia? Tradycyjne, obfite i pachnące 
– przekonuje znany i lubiany śląski kucharz Remigiusz Rączka. I dodaje – co za-
pewne zdziwi niejednego – barszcz z uszkami to nie jest śląska potrawa wigi-
lijna i w domu Rączków po prostu nie gości. Zaskoczeni? No to czytajcie dalej.

Święta kojarzą nam się 
z choinką, pasterką, śniegiem 
i wieczerzą wigilijną, na której 
nie może zabraknąć karpia, 
pierogów i barszczu z uszkami. 
Tak jest w naszych domach 
i zapewne nie zmieni tego fakt, 
że pierogi i czerwony barszcz 
nie są tradycyjnymi potrawami 
wigilijnymi. A przynajmniej nie 
na Śląsku. Zwyczaj przywędro-
wał do nas ze Wschodu i się 
ostał. Co zatem zamiast barsz-
czu? Tradycyjną, najbardziej 
znaną śląską zupą wigilijną 
jest… siemieniotka, czyli zupa 
ze specjalnych nasion konopi. 

– To bardzo trudna do uwa-
rzenia zupa. Najpierw trzeba ją 
wygotować, potem utłuc, wy-
cisnąć z konopi mleczko. Zupa 
jest lekko goryczkowata, dlatego 
podaje się ją z mlekiem i kaszą 
gryczaną. Zupa jest smaczna 
i świetnie przygotowuje jelita 
na świąteczne obżarstwo – po-
wiedział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” 
Remigiusz Rączka, znany ku-
charz, restaurator, autor książek 
kulinarnych. 

Ile ciastek zjada Rączka? 
Co jeszcze powinno się 

znaleźć na tradycyjnym wigi-
lijnym śląskim stole? 

– W moim domu zawsze 
jest zabielana zupa z głów 
karpia, grzybowa i postna gro-
chówka. W niektórych śląskich 
domach podaje się jeszcze 
zupę fasolową. Moja teściowa 
jednak, jak obecnie większość 
ludzi na Śląsku, gotuje barszcz, 
dlatego na Wigilię u niej zawsze 
zabieram własne zupy – śmieje 
się Remigiusz Rączka. 

W domu Rączków na Wigilii 
jest też chleb i sól (śląski symbol 
dostatku), moczka, makówki, 
ryby na kilka sposobów – obo-
wiązkowo karp (dzień wcześniej 

obłożony cebulą, solony tuż 
przed smażeniem na maśle, 
żeby nie puścił wartościowych 
soków), zielony śledź w occie 
(ocet rozpuszcza ości) i rybne 
kulki ciotki Angeli. Jest też kom-
pot z pieczek czyli suszonych 
owoców, kołocz i mnóstwo 
drobnych ciasteczek.

– Jest ich 12 lub 13 rodza-
jów, m.in. orzechowe księżyce, 
krajanka czekoladowa, piernik 
przełożony powidłami śliw-
kowymi, maślane, kokosowe 
i orzechowe ule, których się nie 
piecze i są tylko dla dorosłych. 
Wszystkich łakoci kosztuję po 
kolei, a później wracam do tych, 
które najbardziej mi smakowały. 
Oznacza to, że z całą pewnością 
zjadam ich około 20. Oczywi-
ście później widać tego efekty, 
ale zawsze przypominają mi się 
słowa mojej omy, która mawia-
ła: „jak policzysz ta uciecha, to 
straty ni ma”. Tego wariantu 
zamierzam się trzymać – mówi 
Rączka i dodaje, że wigilijny 
obyczaj wypiekowy dotarł do 
nas z Czech i Moraw. 

Moczkę Rączka najczęściej 
przygotowuje na słodko. Gotuje 
ją z kompotu i dodaje odrobinę 
spirytusu, żeby utrwalić smak 
i wydłużyć świeżość. Potrawę 
można też przygotować wytraw-
nie – z piwem i na pasternaku 
lub na rybnym wywarze. Pod-
stawą jest w specjalny sposób 
wypiekany piernik. Makówki 
Remigiusz Rączka przygotowuje 
ma mleku i na wodzie. Najpierw 
zjadane są te na mleku, bo – jak 
mówi kucharz – te na wodzie 
wytrzymają niemal do końca 
roku. Na Nowy Rok trzeba przy-
gotować nowe. 

Nikt tak nie śpiewa, jak 
chłopy na pasterce

U znanego kucharza z Wo-
dzisławia Wigilia jest tradycyjna. 

– Jest dodatkowe miejsce 
przy stole, wieniec adwentowy, 
sianko, dzielenie się opłatkiem, 
pieniądz pod talerzem i łuska 
karpia w portfelu, żeby kasa się 
zgadzała cały rok. Nie można 
wcześniej niż razem ze wszyst-
kimi wstać od stołu. Dawniej 
było u nas tak, że w Wigilię 
panny wypatrywały, z której 
strony pies szczeka, z tej strony 
przyjdzie galant. Inni patrzyli, jak 
gaśnie świeczka – jak płomień 
pójdzie ku drzwiom, to znaczy że 
tego roku ktoś z domu wyjdzie 
albo odejdzie. Jest też wspólne 
śpiewanie kolęd i pasterka – nikt 
z tak wielkim sercem nie śpiewa, 
jak chłopy w pasterkę – zapew-
nia Remigiusz Rączka. 

Według tradycji, nie gotuje 
się w pierwszy dzień Świąt. 
Trzeba go spędzić z rodziną 
i spożywać to, co pozostało 
z wieczerzy wigilijnej. Drugiego 
dnia idzie się na bezuch (odwie-
dza się rodzinę i znajomych) 
i przygotowuje świąteczny 
obiad – roladę, kaczkę lub gęś.

Jak strawić Święta?
Wiadomo, że Święta to czas 

prawdziwej próby dla naszych 
żołądków. Jak Ślązacy radzili 
sobie w takich sytuacjach? 

– Mieli sposoby i receptury, 
które przetrwały do dziś. Poza 
wspomnianą siemieniotką war-
to pić kompot z pieczek, czyli 
z suszu. Są w nim śliwki, a one, 
jak wiadomo, dobrze wpływa-
ją na pracę jelit. Polecam też 
nalewkę z zielonych orzechów 
– świetnie działa na przejedze-
nie – zapewnia kucharz i doda-
je – Trzeba zdać się na dawne, 
sprawdzone receptury.

W Egipcie Święta  
„nie wonią”

Wszystko się zmienia, 
obyczaj też przechodzi 

drobne zmiany. Jak mówi 
Remigiusz Rączka, karpia nie 
zawsze znaliśmy, 12 potraw 
kiedyś nie było, a młodzież 
wiedziała, że post to wyrze-
czenie, a nie internetowa 
wiadomość.

– Świat się zmienia, ale 
najważniejsze, żeby Święta 
obchodzić godnie, w rodzin-
nym gronie. Każdy ma swój 

wyznacznik szczęścia. Mnie nie 
mieści się w głowie, jak można 
na Wigilię lecieć na przykład 
do Egiptu. Uwielbiam, jak 
w domu wonio (pachnie – 
przyp. red.) piernikiem i ciast-
kami i współczuję ludziom, 
którzy z tego rezygnują. Ja na 
Święta czekam cały rok – mówi 
Remigiusz Rączka.

 (mf)

Zupa z konopi zamiast barszczu

Składniki: 
• 25 dkg konopi
• 10 dkg kaszy jaglanej
• woreczek kaszy gryczanej
• 3 duże cebule
• 1,5 litra wody
• mleko
• sól, pieprz, natka pietruszki

Sposób przygotowania
Ugotować litr wody, dorzucić 
konopie i gotować, aż po-
pękają ziarna. Teraz trzeba 
przetrzeć ziarna przez sito. 
Zagotować pół litra wody, 
wrzucić pokrojoną w kostkę 
cebulę i gotować dwie minu-
ty.  Wymieszać z zawiesiną 
ze startych konopi, doprawić.  

Kaszę jaglaną zmielić. Do ¼ 
litra wody wsypać łyżkę zmie-
lonej kaszy (zagęści wywar), 
wlać do gotującej się zupy.  
Zagotować. Zupa jest gotowa. 
Na talerz nałożyć ugotowanej 
kaszy gryczanej i polać zupą. 
Można dodać kilka łyżek mle-
ka i posiekaną natkę. 

Siemieniotka 

Remigiusz Rączka gościł w Gliwicach. W filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Perkoza nie tylko podpi-
sywał swoje książki, ale również opowiadał o tradycyjnych śląskich zwyczajach świątecznych
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Miasto stroi się na święta
Rynek i miejskie skwery, ulice Zwycięstwa i Dworcowa, place Krakowski i Piłsudskiego – to tylko niektóre z miejsc w naszym mieście, 
które rozbłysły już pięknym świątecznym światłem. Bożonarodzeniowe akcenty pojawiły się także poza centrum, w poszczególnych 
dzielnicach Gliwic, m.in. na Trynku, Sikorniku, w łabędach, Brzezince oraz Ostropie. Zimowe iluminacje zachwycają kształtami i proeko-
logicznymi rozwiązaniami, przenosząc nas w wyjątkowy klimat nadchodzących Świąt. Wieczorny spacer po Gliwicach? Ależ oczywiście! 

Skwer Dessau. Fontanna mieni się wstęgami świateł
Czysta magia! W zimowej aurze urocza replika rzeźby Theodora Erd-

manna Kalidego, zdobiąca fontannę na skwerze obok gliwickiej katedry, 
robi powalające wrażenie. Żeliwni chłopiec i łabędź są niczym… baśniowa 
Andersenowska Calineczka! Wychylają się radośnie z okalającego postument 
rozświetlonego kielicha, z którego spływa w dół sześć efektownych wstążek 
białych i kremowych światełek. Do tej konstrukcji wykorzystano kilkaset 
energooszczędnych lampek ledowych.

Złote drzewko przy Urzędzie Miejskim
Wśród znanych i lubianych przez gliwiczan ozdób świątecznych pojawiły 

się w tym roku nowości. Jedną z największych jest złocista, dziesięciometrowa 
choinka stojąca przed wejściem do Urzędu Miejskiego od strony ul. Zwycięstwa, 
w miejscu przekazanych do renowacji trzech gliwickich faunów. Drzewko jest 
bardzo świąteczne. Ozdabiają je czerwone bombki oraz połyskujące złotem  
i bielą lampki, gwiazdki i łańcuchy. Na szczycie choinki, na tle wieczornego nieba, 
wyraźnie odcina się neonowa gwiazda. Za rok, kiedy to miejsce będzie zajęte 
przez modernizowaną właśnie fontannę, drzewko będzie rozświetlało kolejny 
punkt na mapie Gliwic.

.

Świetliste kosze na ul. Zwycięstwa
Jedną z kolejnych nowości tego roku można podziwiać na ul. Zwycięstwa. 

Jasny pas świątecznego światła, które spowiło główną ulicę naszego miasta, 
wiedzie od dworca PKP do Rynku. Błyszczącym, żółto-błękitnym szpalerem 
57 latarni prowadzi przechodniów i podróżnych odwiedzających Gliwice od  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w stronę głównego miejskiego placu, gdzie 
również czekają świąteczne atrakcje – dekoracje korespondujące z tymi na  
ul. Zwycięstwa oraz gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Magia świąt na gliwickim Rynku
Główny plac naszego miasta tradycyjnie już najszybciej nabiera świątecznego 

klimatu. Jeszcze przed mikołajkami staje się bożonarodzeniowym jarmarkiem 
z mnóstwem straganów i stoisk, w których nie tylko można kupić niebanalny 
świąteczny prezent, ale też zjeść coś pysznego. Jarmark zachęca feerią barw 
i dźwięków, by wziąć udział w warsztatach, posłuchać koncertów i zatrzymać 
się przy szopce. Tę przygotowali wspólnie: Miasto Gliwice, Fundacja Radan oraz 
Fundacja Silesia Pro Europa działająca przy Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. 

Bombka – GIGANT przy Urzędzie Miejskim
To jedna z ulubionych ozdób małych gliwiczan, przyciągająca dniami i wie-

czorami całe pokolenia rodzin. Harce w chowanego i wspólna fotografia w mie-
niącym się czerwienią gigancie są obowiązkowe! Błyszcząca kula upiększa skwer 
Doncaster od kilku lat. Wysokość aluminiowej konstrukcji to ponad 4,5 metra. 
Średnica wynosi 4 metry. Bombka rozświetlona jest tysiącami migających lampek 
(naprzemiennie barwy ciepłe z zimnymi). Ustawiona jest na jednej z alejek. 
Przejście przez jej środek przynosi ponoć szczęście…  (kik)
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Za nami bardzo intensywny okres – przygotowania do Bożego Narodzenia. Generalne porządki, wielkie gotowanie i wreszcie ducho-
wa zaprawa. Ale to nie wszystko – od początku grudnia w mieście trwały jeszcze inne przygotowania. Fruwały kolorowe serwetki 
i wstążki, ścinki papieru, igliwie, grzał się ceramiczny piec, ostrym nożycom poddawał się filc. Co wyszło z tego zamieszania? Poży-
teczne warsztaty i małe dzieła sztuki. 

W czasach zabiegania i sklepów, 
w których wszystko można kupić, coraz 
większą wartość zyskują rzeczy, które 
przygotujemy własnoręcznie. Dlatego 
w Gliwicach z roku na rok organizo-
wanych jest coraz więcej warsztatów 
i spotkań, na których każdy, kto tylko 
ma czas i ochotę, może własnoręcznie 
wykonać ozdoby choinkowe, świątecz-
ne stroiki czy prezenty dla najbliższych. 
Wystarczy odrobina chęci i czasu.

Bombka z Rynku 
W tym roku na gliwickim Rynku 

świątecznych atrakcji nie zabrakło. Prze-
chadzając się między drewnianymi dom-
kami, w których nie brakowało pyszności, 
wyrobów ceramicznych, własnoręcznie 
szytych zabawek, biżuterii, świec, można 
było posłuchać świątecznych koncertów, 
podziwiać pięknie oświetlony Rynek 
i wziąć udział w kreatywnych warszta-
tach. Atrakcji było sporo – dziecięce rączki 
malowały, naklejały, zdobiły techniką 
decoupage’u, wycinały i wreszcie – ob-
wiązywały kolorowymi wstążeczkami. 
Po warsztatach na Rynku na pewno pod 
choinkami w wielu gliwickich domach 
znajdzie się filcowa choinka, drewniana 
bombka wykonana techniką decoupa-
ge’u, renifer z drewnianych patyczków 
czy kolorowa karta świąteczna. 

– Zrobiłam dużo bombek. Jedna 
jest dla mamy, jedna dla mojej wy-
chowawczyni, a reszta dla taty, babci 
i dziadka. Wcale nie było ciężko, cho-
ciaż pobrudziłam kurtkę farbą. Ale się 
nie martwię, bo za to mam upominki 
dla wszystkich – mówi 7-letnia Oliwka, 
uczestniczka warsztatów na Rynku. 

Gliwicki Jarmark Bożonarodzenio-
wy, który od początku grudnia, aż do 
świąt Bożego Narodzenia przyciągał 
gliwiczan na Rynek, został zorganizo-
wany przez Miasto Gliwice i sfinanso-
wany z miejskiego budżetu. 

Anioły od Ceramików
Tradycyjnie do Świąt można 

było przygotować się u ceramików. 
W pracowni przy ul. Ziemowita piec 
do wypalania gliny prawie nie stygł. 
W jego wnętrzu pojawiło się mnóstwo 
drobiazgów, które znajdą się pod świą-
tecznym drzewkiem.

– Anielskie warsztaty rozpoczęliśmy 
już w listopadzie. Chcieliśmy, żeby każdy 
zdążył przygotować dla najbliższych ory-
ginalny podarek. Uczestnicy warsztatów 
najchętniej formowali z gliny dekoracje 
świąteczne, świeczniki, anioły, choinki, ale 
też przedmioty użytkowe, które przydają 
się przez cały rok. Przedmioty wykonane 
z gliny i wypalone w piecu przetrwają 
lata. Bez wątpienia wartością dodaną 
jest fakt, że zostały przygotowane wła-
snoręcznie, więc idealnie nadają się na 
prezent – tłumaczy Aleksandra Kwolek ze 
Stowarzyszenia Forum Ceramików.

Choinki z Meliny
W galerii Melina przy ul. Czę-

stochowskiej dofinansowywane 
przez miasto warsztaty odbywają się 
przez cały rok. Są specjalne zajęcia 
dla chcących zgłębić tajniki różnych 
technik plastycznych oraz szczególne 
spotkania dla mam z dziećmi, na któ-
rych powstają prawdziwe cuda. Przy 
jednym stoliku pracują mamy, przy 
drugim dzieci, które mają okazję nie 
tylko nauczyć się czegoś fajnego, ale 
też poznać nowe koleżanki i kolegów. 
W grudniu odbywały się tam warsz-
taty świąteczne – przy świątecznej 
herbacie z pomarańczą i goździkami 
w galerii powstawały bogato zdobione 

choinki, zimowe domki, kartki, świecz-
niki i całe mnóstwo innych okoliczno-
ściowych bibelotów. 

– W domu często nie mamy 
wszystkich materiałów potrzebnych 
do wykonania dekoracji, dlatego warto 
korzystać z możliwości, jakie stwarzają 
warsztaty. Nie muszę też chyba nikogo 
przekonywać, że znacznie lepiej jest 

przygotować prezent własnej roboty 
niż kupić gotowy. Ma on znacznie 
większą wartość – mówi „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – GLIWICE” 
Katarzyna Bąk ze Stowarzyszenia Gale-
ria Melina. 

Muzeum wprowadza  
w atmosferę

Nie sposób godnie powitać Dzie-
ciątka bez przygotowania. Na spotkanie 
z tradycją, obrzędowością i zwyczajami 
związanymi ze świętami Bożego Naro-
dzenia zaprosiło – jak co roku – Muzeum 
w Gliwicach. Od początku grudnia w Willi 
Caro, Zamku Piastowskim i Oddziale Od-
lewnictwa Artystycznego trwały zajęcia 
dla grup szkolnych i przedszkolnych. 
W ich trakcie dzieci poznawały między in-
nymi symbolikę stołu wigilijnego, słuchały 
o tym, jak najpiękniejsze ze świąt obcho-
dzi się w śląskim domu i innych regionach 
Polski, zastanawiały się, co zrobić, by 
w dzisiejszych mikołajkach zachował się 
duch bezinteresownej dobroczynności 
historycznego Biskupa z Miry.

– Również w soboty i niedziele, dla 
małych i dużych, rodziców z dziećmi 
i wszystkich, którzy chcieli się odrobinę 
wyciszyć przed przyjściem Dzieciątka, 
przygotowaliśmy spotkania i warsz-
taty. Popularność, jaką cieszyło się 
śpiewanie kolęd ludowych z kapelą 
Fedaków czy warsztaty rękodzieła, 
podczas których tworzyliśmy trady-
cyjne ozdoby świąteczne, to najlepszy 
dowód, że to, co wydawałoby się zwią-
zane z przeszłością, wciąż ma w sobie 
aktualną dla nas wartość – mówi Ewa 
Chudyba, kierownik Działu Edukacji 
Muzeum w Gliwicach. (mf)

DODATEK SPECJALNY

Handmade pod choinką

Przy worku słomy dzieci tworzyły tradycyjne ozdoby choinkowe. Zajęcia „Godne Święta w śląskim domu” organizowane przez gliwickie muzeum

Aniołki i reniferki z patyczków to tyl-
ko niektóre świąteczne ozdoby, jakie 
powstawały podczas licznych bożo-
narodzeniowych warsztatów w galerii  
Melina przy ul. Częstochowskiej

Anielskie warsztaty u ceramików w pra-
cowni przy ul. Ziemowita
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DODATEK SPECJALNY

Krzyżówka mocno  
gliwicka  na święta

POZIOMO
  7. Największe tłumy przyciąga  

w niedzielę
10. Klub studencki w Mrowisku
11. Ekspres klasy Premium. Przejeżdża 

przez Gliwice
14. Dyskutują w trakcie sesji
15. Okręgowy przy Kościuszki
16. Sąsiaduje z Gliwicami
17. Prezes Stowarzyszenia GTW, Dariusz
18. Wojskowa przy Andersa
20. Bożonarodzeniowa przed Ratuszem
23. Mieszkający w Gliwicach współwyna-

lazca słynnego kremu. Oscar
25. Kapitan Piasta Gliwice, Radosław
26. Tryska wodą albo światłem na pl. 

Piłsudskiego
27.  Jeden z pierwszych zakładów  

 w Strefie Ekonomicznej w Gliwicach
30. Kwiatowa albo z kamienia
31. Opada w teatrze, gdy jest już „po 

wszystkim”
34. Trzyma trójząb, stoi na Rynku
35. ... Ogólnokształcące
36. Artystyczna na Rynku
38. Namiotowe lub gry
39. Uprawiany na lodzie
40. Jeden z siedmiu grzechów głównych
41. Należące do aeroklubu gliwickiego. 

Niebawem będzie modernizowane

43. Wieś niedaleko Gliwic
45. Sponsor gliwickiego Piasta
46. Kolejowy. Po modernizacji
49. Najsłynniejsza gliwicka ulica
50. Duży plac ze sceną i skateparkiem
52. Prezydent Gliwic, Zygmunt
57. Może niespodziewanie wyjść na 

drogę. Także model samolotu
59. Francuskie miasto parnterskie Gliwic
60. Wydziela się podczas burzy
61. Bożonarodzeniowy na gliwickim Rynku
65. Juwenalia po gliwicku
66. Niejeden na Politechnice Śląskiej
70. Słynny reżyser, Kazimierz
73. Dzielnica Gliwic
74. Trener Piasta Gliwice, Radoslav
76. Świątecznej Pomocy albo górnicza
78. Pojawia się, gdy nie ma co robić
79. Występujący w Ekstraklasie klub 

piłkarski z Gliwic
80. Jedna z czołowych firm teleinforma-

tycznych, działająca w Gliwicach
81. W 1999 roku na lotnisku witały go 

tysiące ludzi
82. Z marchewkowym nosem

PIONOWO
  1. Chodzi po kolędzie
  2. Trzech Króli. 6 stycznia przejdzie przez  

Gliwice
  3. Reguluje przepływ wody w Łabędach
  4. Ubity albo puszysty, ale zawsze zimny
  5. Pomaga innym i nic nie chcew zamian
  6. Drogowy lub zodiaku
  7. Imienia Noblistów Polskich przy       

ul. Jasnogórskiej
  8. „Iliada” lub „Odyseja”
  9. Do pływania na olimpijskim dystansie
11. Lodowisko sezonowe stawiane przez MZUK
12. „Szara” lub „czerwona” na Politechnice
13. Zamieszkania lub zameldowania
14. Dawniej Miejska, obecnie Miasta
19. Zastępca prezydenta Gliwic, Krystian
21. Kształci przyszłych inżynierów
22. Drewniana w przedpokoju. Kiedyś modna
24. Służy rycerzowi
25. Matematyczne dyktando organizowa-

ne w Gliwicach
28. Trafiony albo nie. Pod choinką
29. Np. Luciano Pavarotti
32. Identyfikuje podatników
33. Na parkiecie w trakcie karnawału
35. Zabrska w Gliwicach
36. Zgodnie z wierzeniami, było na początku
37. Kino studyjne w Gliwicach
40. Dzielnica Gliwic, za torami

41. Wita gości Palmiarni, ma 4 łapy, długi 
ogon i jest zielony

42. Pierwsze komercyjne radio, które 
powstało w Gliwicach

43. Ptak, śmigłowiec albo dawny moto-
cykl produkowany w Polsce

44. Zapłonowa w samochodzie
47. Zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu
48. Flagowy model Opla
51. Wschodnie pogranicze dawnej Polski
53. Ze sznurówek lub autostradowy
54. T-34. Stoi w Gliwicach
55. Wspiera działalność i rozwój stowarzy-

szeń, fundacji oraz organizacji
56. Niemieckie miasto partnerskie Gliwic
58. Pokoju z Betlejem. Przekazywane 

przez harcerzy
62. Pw. Świętych Apostołów Piotra 

i Pawła w Gliwicach
63. ... Batory
64. Niejedna w Palmiarnii
67. Pomiędzy Piastem i Górnikiem
68. Przyjaźni w Gliwicach
69. Napisany do Świętego Mikołaja
70. Gliwicki. Dopłyniesz nim do Bałtyku
71. Kryta pływalnia na Sikorniku
72. Boiskowy przydomek Gerarda Badíi
75. Czuwający przed Willą Caro
77. Niebawem będzie nowy
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KOLORY 
MIASTA

Orkiestro graj, bo jesteś WIELKA!

Rzeczywistość zapisana w fotografii

15 stycznia po raz 25. zabrzmi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas gliwickiego finału wystąpi popularna piosenkarka Cleo i legen-
darna grupa rockowa – Rezerwat. Gramy dla dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych i seniorów – do końca świata i o jeden dzień dłużej!

– W przyszłym roku na muzycznej 
scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy będzie coś dla młodszych 
i starszych. Zaśpiewa dla nas Cleo, 
a jako główna gwiazda, po Światełku 
do Nieba, wystąpi dobrze znana 
miłośnikom muzyki rockowej 
formacja Rezerwat – zapowie-
dział 16 grudnia na konferencji 
prasowej Marek Niewiarowski 
ze Stowarzyszenia GTW, or-
ganizatora finału w Gliwicach. 
Impreza odbędzie się w niedzielę 
15 stycznia na Rynku. Początek już 
o godz. 13.00 – poza występami gwiazd 
zaplanowano także koncerty lokalnych 
kapel, zlot food trucków i widowiskowy 
wieczorny pokaz fajerwerków.

W przyszłym roku jednej z najważ-
niejszych imprez charytatywnych w kraju 
stuknie 25 lat. Przez ten czas ze środków 
uzbieranych podczas finałów kupiono 
specjalistyczny sprzęt medyczny, który 

trafił m.in. do gliwickich 
instytucji, takich jak szpi-
tale przy ul. Kościuszki  
i ul. Radiowej, stacja po-
gotowia ratunkowego, 
policja i straż pożarna. 

W trakcie wielkiego finału 
na ulice naszego miasta wy-

ruszy około 200 wolontariuszy. 
Nadal można dołączyć do sztabu. 

Szczegółowych informacji o wolontaria-
cie podczas WOŚP udziela Hufiec ZHP 
Ziemi Gliwickiej (www.gliwice.zhp.pl).

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy to także licytacje. Wśród darów 
przekazanych w tym roku jest m.in. koszul-
ka Piasta Gliwice z autografami piłkarzy, 
płyty muzyczne, a także kurs żeglar-
ski. Oprócz tego będzie 
można po-
walczyć 
o dzieła 
s z t u k i 
przekaza-
ne na WOŚP 
przez artystów. 

– 13 stycznia o godz. 
19.00 w Stacji Artystycz-
nej Rynek otworzymy 
wystawę „Artyści na rzecz 
WOŚP”. Dzieła zostaną 
wylicytowane, a dochód 
trafi do beneficjentów fi-
nału. Robimy to już po raz 

trzeci. Niektóre prace plastyczne powsta-
ją specjalnie na ten cel już kilka miesięcy 

wcześniej – mówi Katarzyna Cupiał 
ze Stacji Artystycznej Rynek.

6 stycznia odbędzie się cha-
rytatywny turniej piłkarski na 

rzecz WOŚP. W hali widowi-
skowo-sportowej Sośnica (ul. 

Sikorskiego 132) weźmie w nim 
udział ponad 100 dzieci. Początek 

rozgrywek o godz. 8.00.
Organizatorem gliwic-
kiego finału Wielkiej 

Orkiestry Świą-
tecznej Po-

mocy jest 
Stowarzy-

szenie GTW. 
Imprezę wspiera 

finansowo Miasto 
Gliwice. (mm)
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Zofia Rydet to nestorka polskiej fotografii. Przez wiele lat była związana z Gliwicami. W styczniu do 
sprzedaży trafi album „Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978–1990”. W wydawnictwie przygotowanym 
przez Muzeum w Gliwicach pokazany zostanie największy projekt artystyczny, który Rydet realizowała 
przez ponad 20 lat.

W „Zapisie socjologicznym” Rydet 
utrwaliła przede wszystkim obraz polskiej 
wsi i jej mieszkańców, uchwyconych w cza-
sie przemian, tuż przed tym, nim ten świat 
nieodwołalnie przeminął. Monumentalne 
dzieło obejmuje kilkadziesiąt tysięcy ne-
gatywów, m.in. z Suwalszczyzny, Podhala, 
Rzeszowszczyzny. W 2012 roku Czytelnia 
Sztuki, oddział Muzeum w Gliwicach, 
zaprezentowała wybór prac z tego cyklu. 
Fotografie pokazują przede wszystkim 
rodziny we wnętrzach ich domostw. Łączy 
je pewien rygor kompozycyjny – ludzie są 
ukazani na tle pojedynczej ściany domu 
lub mieszkania. Zofia Rydet starała się za 
każdym razem wybierać tę ścianę, która 
najbardziej się wyróżniała i najwięcej mó-
wiła o właścicielach.

– „Zapis” jest cyklem niebywale 
gęstym, składającym się z portretów 
ludzi patrzących prosto w obiektyw. 

Oni wszyscy wyglądają, jakby przygo-
towywali się, by przejść do historii lub 
jakby mieli za chwilę, tuż po wyzwoleniu 

migawki, przejść na drugą stronę. „Zofia 
Rydet. Zapis socjologiczny 1978–1990” 
to pierwsze wydawnictwo zakrojone na 

tak szeroką skalę, próbujące przybliżyć 
olbrzymi cykl, który nigdy nie doczekał 
się formy ostatecznej – ani za życia 
fotografki, ani później. Nie jest rów-
nież przypadkiem, że książka powstała 
w Gliwicach, mieście, w którym Zofia 
Rydet spędziła znaczną część swego ży-
cia – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Muzeum w Gliwicach.

Autorem wyboru zdjęć i eseju na 
temat artystki jest Wojciech Nowicki, 
pisarz, fotograf i kurator wielu wystaw. 
Premiera książki na rynku księgarskim 
zaplanowana jest na styczeń 2017 roku.
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To już dwunasty i ostatni miesiąc naszej literackiej podró-
ży w ramach całorocznego cyklu „Literacki przewodnik 
po świecie”. Tym razem zapraszamy do Japonii i Chin.

Zachęcamy do wzięcia udziału w literacko-po-
dróżniczym konkursie. Jego laureaci otrzymają 
nagrody niespodzianki. By wziąć udział w zabawie, 
należy przesłać e-mail z wiadomością, w której…

Proszę podać nazwę japońskiej krótkiej formy 
poetyckiej.

Odpowiedzi należy przesłać na adres konkurs@
biblioteka.gliwice.pl do 28 grudnia. Nagrody otrzy-
mają: siódma i dwudziesta osoba, które nadeślą 
prawidłową odpowiedź. Laureatów poinformujemy 
wiadomością zwrotną.

Orientalny grudzień
zagadka nr 12

Czytanie bez granic

Uwadze Czytelników poleca-
my książki:

• Motyl na wietrze Rei Kimury – to 
wzruszająca opowieść o miłości, 
oparta na prawdziwych wydarze-
niach z życia „Tojin” Okichi, konkubiny 
pierwszego amerykańskiego konsula 
w Japonii. Los obdarzył Okichi Saito 
niepospolitą urodą. Tuż przed ślubem 
z ukochanym Okichi przypadkiem 
wpadła w oko amerykańskiemu 
konsulowi generalnemu. Wbrew swej 
woli musiała zostać jego konkubiną 

i chociaż przyczyniła się do wyne-
gocjowania korzystnych warunków 
traktatu między Ameryką a Japonią, 
już do końca życia prześladowała ją 
niechęć i pogarda rodaków. Lekcja 
historii w ciekawym wydaniu.
• Perła Chin Anchee Min – to książka 
opowiadająca o życiu dwóch młodych 
dziewczyn – Chinki o imieniu Wierz-
ba oraz Pearl, Amerykanki, córki 
misjonarza, która całe swoje życie 
spędziła w Chinach. Pearl i Wierzba 
to przyjaciółki, które nigdy o sobie nie 
zapomniały, ich przyjaźń przetrwała 
pomimo wielu rozłąk. To również 
ciekawy fragment historii o rewolucji 
kulturalnej w Chinach, komunizmie 
oraz zbrodniach Mao.

Wymienione książki to tylko mały 
wycinek zbiorów literatury orientalnej. 

Po więcej zapraszamy do filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

Nowy rok w Teatrze Miejskim
Utwory włoskich kompozytorów, piosenki Franka Sinatry, Leonarda Cohena, hity znane z musicali – tak przedstawia się program kon-
certowego Sylwestra w Teatrze Miejskim. 31 grudnia wystąpią znakomici śpiewacy, związani z polskimi i zagranicznymi scenami opero-
wymi. A już w styczniu zobaczymy pierwszą premierę nowego zespołu Teatru Miejskiego. Wcześniej, 8 stycznia, wysłuchamy koncertu 
świątecznego w swingowym klimacie. To będzie dobry rok!

Ozdobą sylwestrowego koncer-
tu będzie z całą pewnością sopra-
nistka Anna Orłowska-Jabłońska, 
która występowała pod kierunkiem 
takich dyrygentów, jak Mirosław Ja-
cek Błaszczyk czy Augustin Dumay. 
Zaśpiewała między innymi partię 
Musetty w „Cyganerii” Giacoma 
Pucciniego i Heleny w „Śnie nocy 
letniej” Benjamina Brittena w Te-
atrze Wielkim – Operze Narodowej. 
W Teatrze Miejskim wystąpią także: 
Anna Borucka (mezzosopran), Nata-
lia Stefanek (sopran), Adam Kutny 
(baryton), Mikołaj Adamczak (tenor) 
i Sylwester Targosz-Szalonek (tenor).

Przy Nowym Świecie zagra też orkie-
stra. Dyrygował będzie Janusz Jarzina. 
Muzyczny program sylwestrowej gali jest 
bardzo różnorodny – usłyszymy pieśni 
włoskie, standardy muzyki rozrywkowej 
oraz przeboje z musicali i operetek.

Sylwestrowa gala w Teatrze Miej-
skim (ul. Nowy Świat 55–57) odbędzie 
się dwukrotnie. Pierwszy koncert 
rozpocznie się o godz. 18.00, drugi 
o 21.30. Szczegóły dostępne są na 
stronie www.teatr.gliwice.pl.

„Let it snow”, „Jingle bells”, „Santa 
Claus is coming to town” – w okoli-
cy Świąt często nucimy te popularne 
gwiazdkowe hity. 8 stycznia o godz. 18.00 
będzie można ich posłuchać w jazz- 
owej aranżacji w Kinie Amok – Scena 
Bajka (ul. Dolnych Wałów 3). Wystąpią 
artyści teatru Roma.

Ewa Prus, Weronika Bochat, Anna 
Steciuk i Tomasz Steciuk wzięli na 
warsztat największe świąteczne prze-
boje z lat 40., 50. i 60. XX wieku. – Świą-
teczny nastrój zaklęty jest w dźwięku, 
a żaden z popularnych gatunków mu-
zycznych nie oddaje magii Świąt tak 
jak swing – mówi Agnieszka Skowro-

nek z Teatru Miejskiego i zapowiada, 
że podczas koncertu będzie można 
usłyszeć wiele bożonarodzeniowych 
hitów z kręgu kultury amerykańskiej. 
Za opracowanie muzyczne spektaklu 
odpowiada Jakub Lubowicz, kierownik 
muzyczny warszawskiego teatru Roma.

W nowym roku czeka nas także 
premiera pierwszego spektaklu w wy-
konaniu nowo powstałego zespołu ak-
torskiego gliwickiego teatru. W „Domu 
Spokojnej Młodości” wystąpią: Izabela 
Baran, Karolina Olga Burek, Alina Czy-
żewska, Mariusz Galilejczyk, Grzegorz 
Kliś, Łukasz Kucharzewski, Aleksandra 
Maj, Dominika Majewska, Maciej Piasny, 
Artur Pierściński, Karolina Wasilewska 
i Michał Wolny. Przedstawienie w reży-

serii Łukasza Czuja, dyrektora artystycz-
nego placówki, to spektakl dramatyczny 
odwołujący się do konwencji nowocze-
snego teatru muzycznego. – Zaprezen-
tujemy opowieść o pogoni za marzenia-
mi, mirażami wpisanymi w obietnicę 
wolności. Będzie to teatralna podróż do 
Polski z początków kapitalizmu. Kierunek 
w tej podróży wyznaczać będzie muzyka. 
Zabrzmią motywy znane z repertuaru 
rockowego, nowe aranżacje dawnych 
przebojów i współczesne kompozycje 
napisane do tekstów odkrytych w prze-
strzeni dyskursu społecznego, skarbnicy 
wspólnej pamięci pokoleniowej – zapo-
wiada Agnieszka Skowronek. Premiera 
zaplanowana jest na 22 stycznia.

 (mm)

Anna Borecka

Mikołaj AdamczakAnna Orłowska-Jabłońska

„Swingowe Święta”
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Blisko 550 młodych pływaków z gliwickich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięło udział w zawodach „Bi-
jemy rekordy Gliwic”. Impreza od kilku lat organizowana jest w kry-
tej pływalni Olimpijczyk w tygodniu poprzedzającym Święta.

Do rywalizacji stanęli pływacy 
z roczników 1997–2009. Zadaniem 
uczestników było przede wszystkim po-
bicie wyników ustanowionych w trakcie 
poprzednich edycji zawodów. W tym 

roku udało się ustanowić ponad 10 
nowych rekordów Gliwic. Szczegółowe 
wyniki można znaleźć na stronie mega-
timing.pl.  

 (as)

 dokończenie ze str. 1

Do drużyny dołączyli nowi zawodni-
cy, którzy mieli stanowić o sile zespołu 
w rozpoczynającym się sezonie. Niebiesko
-czerwone koszulki założyli m.in. Michał 
Masłowski (wypożyczenie z Legii War-
szawa), Marcin Flis (trafił do Piasta zimą 
z GKS-u Bełchatów), Edvinas Girdvainis 
(zakupiony z Marbella FC) i Aleksandar 
Sedlar (pozyskany z FK Metalac). Kadrę 
uzupełniła dobrze rokująca młodzież wy-
stępująca wcześniej w rezerwach: m.in. 
Jakub Freitag i Dominik Budzik. Zaczęło 
się! Wybrzmiał pierwszy gwizdek…

KOLEJKA PO KOLEJCE…
 ...i od razu niemiła niespodzianka. 

Na inaugurację sezonu wicemistrz Polski 
niespodziewanie dostał lanie od Cracovii, 
przegrywając na wyjeździe aż 1:5. Po-
tem skromna wygrana z Wisłą Płock 
(beniaminek) 2:1 i wyjazdowy remis 1:1 
z Koroną w Kielcach.

W 4. kolejce LOTTO Ekstraklasy gli-
wiczanie bili się o punkty z warszawską 

Legią. Mecz przy Łazienkowskiej przebie-
gał pod dyktando gospodarzy, ale Piast 
walczył dzielnie i nie dał wbić sobie gola. 
Remis 0:0 w stolicy przyjęto na Okrzei 
z entuzjazmem. Dopiero kolejne bezbram-
kowo zremisowane spotkanie z Zagłębiem 
Lubin zaniepokoiło działaczy i kibiców gli-
wickiego klubu. Zaledwie 5 punktów po 5 
meczach? Trzeba było wyciągnąć wnioski. 
Jak na dłoni pokazały się problemy Piasta 
w grze ofensywnej. Brakowało rasowego 
strzelca i – co najważniejsze – pomysłu na 
grę. Wyjazdowa porażka z Pogonią Szcze-
cin 0:2 i przegrana u siebie 0:2 z Lechem 
Poznań przesądziły o losie trenera. Jiří 
Neček pożegnał się ze stanowiskiem na 
rzecz… Radoslava Látala, który niespodzie-
wanie wrócił do Gliwic. Fani przeżyli déjà 
vu. Odżyły nadzieje na progres. Powrót 
Látala na trenerską ławkę wypadł jednak 
średnio – najpierw remis 3:3 z Górnikiem 
Łęczna, potem porażka na wyjeździe 0:1 
z krakowską Wisłą, a następnie remis 
ze Śląskiem Wrocław. Znacznie lepiej 
zaczął się październik. Niespodzianka 
w Gdyni po wygranej z Arką i prestiżowe 

zwycięstwo w derbowym pojedynku nad 
chorzowskim Ruchem. Potem było różnie 
– raz wygrana, raz remis. Były też porażki. 
Piast przyzwyczaił swoich fanów do… gry 
w kratkę.

CO TERAZ?
 Ostatnim w tym roku meczem było 

wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Lubin. 
Miedziowi byli lepsi. Piast przegrał 1:2. 
Zanim piłkarze rozjechali się na urlopy, 
posypały się komentarze podsumowujące 
pierwszą część sezonu. – Po zdobyciu wice-
mistrzostwa nasze apetyty były dużo więk-
sze. Nie tak wyobrażaliśmy sobie zakoń-
czenie tego roku. Nie jest łatwo cokolwiek 
o tym powiedzieć. – stwierdził skrzydłowy 
Bartosz Szeliga. – Teraz będziemy mieli 
chwilę odpoczynku, a później wrócimy do 
ciężkiej pracy, żeby zbierać kolejne punkty, 
bo nasza sytuacja w tabeli nie wygląda 
zbyt kolorowo – przyznał 23-latek.

 Od początku rozgrywek największą 
bolączką Piasta jest napad. Nie ma egze-
kutora z prawdziwego zdarzenia – nie ma 
więc wyników. O słabej szpicy świadczy 

chociażby fakt, że najskuteczniejszym 
strzelcem gliwickiego klubu jest pomoc-
nik – Gerard Badía.

We wrześniu szeregi Piasta zasilił 
Sandro Gotal – nominalny napastnik 
pozyskany ze szwajcarskiego FC Sankt 
Gallen. Niestety 25-letni Austriak chor-
wackiego pochodzenia trapiony jest 
częstymi kontuzjami i nie miał okazji, by 
się wykazać. – Musimy się wzmocnić na 
drugą część sezonu. Zwłaszcza w ataku – 
komentował po meczu w Lubinie trener 
Piasta Radoslav Látal. Czasu trochę jest.

 Ekstraklasa wznowi rozgrywki 
w drugim tygodniu lutego. Piast za-
gra najpierw na wyjeździe z Pogonią 
Szczecin. Niebiesko-Czerwoni bardzo 
potrzebują zwycięstw. Aby zapewnić 
sobie spokojny byt w Ekstraklasie (a o to 
przede wszystkim gra będzie się toczyć), 
Piast musi zająć miejsce w czołowej 
ósemce, przed podziałem punktów. 
Potem – bez presji – może powalczyć 
o coś więcej niż środek tabeli. Byle do… 
wiosny. Skoro nie jesień, może to wła-
śnie wiosna będzie nasza?  (as)

Rekord  
za rekordem

Bój o pierwszą 
ósemkę…
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Piękna runda koszykarzy

KOMUNIKATY

Zwycięstwem na własnym parkiecie zawodnicy GTK zakończyli swoje tegoroczne występy w I lidze koszykówki mężczyzn. Tym razem 
wyższość zespołu Pawła Turkiewicza musiał uznać wicelider – Spójnia Stargard. Gospodarze wygrali 82:73 i pierwszą rundę sezonu 
zakończyli na wysokim 4. miejscu. 

Spójnia w bieżących rozgrywkach 
spisuje się doskonale. Na własnym 
parkiecie wygrała wszystkie dotych-
czasowe mecze, a do pewnego mo-
mentu również na wyjazdach nie 
mogła znaleźć pogromcy. Wspaniała 
seria trwała do 11. kolejki, kiedy to 
koszykarze z Pomorza Zachod-
niego przegrali po dogrywce 
z obecnym liderem, Max 
Elektro Sokołem Łańcut. 
Dwa tygodnie później, 
również w Radomiu, 
zespół Krzysztofa Ko-
ziorowicza nie zdołał 
zdobyć  kompletu 
punktów. To spowo-
dowało, że zaczęto się 
zastanawiać, czy to po-
czątek słabszej dyspozycji 
w meczach na obcych par-
kietach, czy tylko wypadek 
przy pracy. Odpowiedź na 
to pytanie mieliśmy po-
znać w ostatnim spotkaniu 

I rundy rozgrywek, który stargardzia-
nie mieli zagrać w Gliwicach, czyli 

miejscu, w którym udało się 
wygrać tylko drużynie z Pod-
karpacia. I poznaliśmy. GTK 
Gliwice było drużyną zde-
cydowanie lepszą i bardziej 

skuteczną.
 To było siódme 

zwycięstwo z rzędu 
na własnym par-
kiecie GTK. Dzięki 

dobrej dyspozy-
cji na własnym 
terenie gliwicza-
nie po pierwszej 
rundzie rozgry-

wek zajęli bardzo 
wysokie 4. miejsce 

w I lidze, a rundę 
rewanżową rozpoczną  
7 stycznia meczem 
u siebie przeciwko Ko-
twicy Kołobrzeg. 

 (as) Koszukarze GTK Gliwice idą jak burza. Spisują się rewelacyjnie przede wszystkim na swoim parkiecie
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej –  
Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzone-

go zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych  
z 29 stycznia 2004 r. (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę fabrycznie nowych  
materiałów preizolowanych

Termin składania ofert: 2 stycznia 2017 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 2 stycznia 2017 r. o godz. 13.30

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:

dostawę materiałów biurowych
Termin składania ofert: 12 stycznia 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 12 stycznia 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 organizowa-
nego wg procedur określonych regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. na:

dostawę 14 samochodów dostawczych
o dopuszczalnej masie całkowitej  

nieprzekraczającej 2,5 tony
Termin składania ofert: 3 stycznia 2017 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 3 stycznia 2017 r. o godz. 10.30

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

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

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
– przetargu nieograniczonym pn.:

Adaptacja lokali mieszkalnych komunalnych  
na cele mieszkań socjalnych – „mieszkania na start”
Część nr 1. Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Chorzowskiej 65/7 w Gliwicach.

Część nr 2. Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Kolberga 8/6 w Gliwicach.
Część nr 3. Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Przemysłowej 1b/3 w Gliwicach.

Część nr 4. Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Toszeckiej 50/4 w Gliwicach.
Część nr 5. Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Tarnogórskiej 109a/3 w Gliwicach.

Część nr 6. Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Jana Śliwki 31b/9 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 23 grudnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 grudnia 2016 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl.

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ofertowego:

1) przetarg pisemny ofertowy 
na wysokość stawki czynszu  
wolnego na wynajem lokali 
użytkowych przy ulicy:
 • Bernardyńskiej 10/I,  

pow. 55,25 m2

Termin składania ofert:  
do 10 stycznia 2017 r. do godz. 15.00

2) przetarg pisemny ofertowy 
na wysokość stawki czynszu 
wolnego na wynajem lokalu 
użytkowego przy ulicy:

• Świętojańskiej 5a /11,  
pow. 55,29 m2

Termin składania ofert:  
do 10 stycznia 2017 r. do godz. 15.00

3) przetarg pisemny ofertowy 
na wysokość stawki czynszu 
wolnego na wynajem lokalu 
użytkowego przy ulicy:

• Świętojańskiej 5b /11,  
pow. 46,09 m2

Termin składania ofert:  
do 10 stycznia 2017 r. do godz. 15.00.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. 108.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl.

Zarząd Budynków  
Miejskich  

I Towarzystwo  
Budownictwa  

                   Społecznego w Gliwicach 
ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice,  

www.zbmgliwice.pl
zawiadamia o ogłoszeniu  

przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu mieszkań na terenie miasta 
Gliwice w ramach zadania pt. „Mieszkania na start. 

Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice  
na cele mieszkań socjalnych”

Termin składania ofert:  
3 stycznia 2017 r. do godz. 9.00                  

 Termin otwarcia ofert:  
3 stycznia 2017 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
Na podstawie art. 24 pkt. 5 oraz pkt. 8 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU 2006 r. Nr 123, poz. 858)  
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na terenie gminy Gliwice, Pyskowice, Rudziniec,  

Sośnicowice, Zbrosławice obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Opłata za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych znajduje 
się na naszej stronie www.pwik.gliwice.pl.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena 
netto

Cena 
brutto

1. Gospodarstwa domowe 4,46 4,82

2. Przemysł i pozostali odbiorcy 4,61 4,98

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena 
netto

Cena 
brutto

1. Wszyscy odbiorcy usług 6,27 6,77

1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody 2. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
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Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA,  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,

zatrudni 
KSIęGOWĄ

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w dziale księgowym minimum 2 lata.

Zakres zadań:
• wykonywanie niezbędnych księgowań  

w systemie finansowo-księgowym,
• dekretowanie, księgowanie dokumentów,
• archiwizowanie dokumentów,
• analiza i uzgadnianie rozrachunków z dostawcami,
• księgowanie wyciągów bankowych i raportów 

kasowych,

• wprowadzanie przelewów.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• stabilną pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kom-

petencji

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów 
(CV, list motywacyjny) na: asobieszek@pruim.gliwice.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

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

pracownika socjalnego w pełnym wymiarze etatu

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. praca socjalna,
2. prowadzenie indywidualnych i grupowych form 

wsparcia,
3. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne sa-
modzielnie pokonywać problemy będące przyczyną 
trudnej sytuacji życiowej,

4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w re-
alizacji ww. zadań,

5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie 
działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbęd-
nych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środo-
wisk społecznych,

6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami 
w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych 
skutków zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne na oferowanym stano-
wisku:
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 

156 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. DzU z 2015 r. poz. 163 z póżn. zm.),

2. obywatelstwo polskie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo 

do korzystania w pełni z praw publicznych,
4. znajomość obowiązujących przepisów prawnych 

z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz dokumentów i wytycznych 
dotyczących realizacji wsparcia z zakresu włączenia 
społecznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. wysokie umiejętności komunikacyjne,
3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
4. obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
5. wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowie-

dzialność.
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),

2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o za-
trudnienie,

3. list motywacyjny,
4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzają-

cych wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadcze-
nia o ukończonych kursach i szkoleniach,

5. uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub in-
nych dokumentów potwierdzających poprzednie 
zatrudnienie,

6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni 
praw publicznych,

7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za prze-
stępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie karne,

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na 
wykonywanie pracy na stanowisku pracownika 
socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być 
potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność 
z oryginałem”. CV i list motywacyjny należy opatrzyć 
klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 922.)”.
Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do 13 stycznia 
2017 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, 
pokój nr 207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data 
wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/ 335 96 27 lub 32/335 96 51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpa-
trywane.

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

• operator wózka widłowego
wykształcenie: brak wyma-
gań, min. rok doświadczenia, 
uprawnienia do obsługi wózka 
widłowego, mile widziana ob-
sługa wózków bocznych (wyso-
ki skład), zakres obowiązków: 
rozładunek towaru, transport 
wózkiem widłowym, wydawanie 
i przyjmowanie towarów, kon-
trola stanów magazynowych, 
dbanie o porządek i ład w ma-
gazynie, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

• ślusarz (z umiejętnością 
 obsługi piły taśmowej i/lub 
 wytaczarki manualnej) 

wykształcenie zawodowe mile 
widziane, wymagane doświad-
czenie zawodowe, znajomość 
rys. technicznego mile widziana, 

umiejętność obsługi piły taśmo-
wej i/lub wytaczarki manualnej, 
jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

• operator wózka widłowego
wykształcenie: brak wymagań, 
rok doświadczenia zawodowe-
go, kurs wózków widłowych 
wraz z wymianą butli gazowej, 
zakres obowiązków: załadunek 
i rozładunek samochodów cię-
żarowych, praca na wózku wi-
dłowym, dostarczanie kompo-
nentów na działy produkcyjne, 
praca ze skanerem, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Kleszczów, strefa 
Tulipan Park;

•  monter spawacz 
wykształcenie zawodowe, doświad-
czenie w zawodzie min. 2 lata, upraw-
nienia, praca fizyczna, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  operator ładowarki 
    jednonaczyniowej 

wykształcenie brak wymagań, mile 
widziane doświadczenie zawodowe, 
uprawnienia do obsługi ładowarki II 
i III klasy, umowa na czas określony, 
praca na terenie Gliwic;

•  listonosz 
wykształcenie podstawowe, goto-
wość do pracy niezależnie od wa-
runków atmosferycznych, sprawność 
fizyczna i brak przeciwwskazań do 
dźwigania, sumienność i odpowie-
dzialność, mile widziany własny 
samochód, zakres obowiązków: do-
ręczanie korespondencji i przekazów 
pieniężnych, budowanie pozytyw-
nych relacji z klientami, realizacja pla-
nów sprzedażowych dot. wybranych 
usług i towarów, rzetelne prowadze-
nie ewidencji korespondencji, jedna 
zmiana, praca na terenie Gliwic.

Oferty z 14 grudnia 2016 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt 
osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na 8 wolnych stanowisk urzędniczych  
w Wydziale Prewencji

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w terminie do 22 grudnia 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze w Wydziale Prewencji”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 22 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Organizacyjno-Finansowym

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 w zamkniętej kopercie do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 23 grudnia 2016 r. do godz. 10.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjno-Finansowym”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 23 grudnia 2016 r. do godziny 10.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. obsługi klienta
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: BOK/MSI/2016

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie  

istniejącej na rynku od 27 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki  

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

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie (mile widziane  

techniczne kierunkowe),
• doświadczenie w branży logistycznej oraz w pracy  

z systemami zarządzania magazynem,
• znajomość języka angielskiego w stopniu  

podstawowym,
• dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
• dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania  

problemów,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
• realizacja zadań wynikających z zawartych umów  

i w oparciu o uzgodnienia z klientami,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej  

oraz przewozowej,
• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• harmonogramowanie i planowanie dostaw  

oraz wysyłek,
• operacyjna obsługa klienta,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• prowadzenie korespondencji w języku angielskim,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV  
wraz z listem motywacyjnym i nr. referencyjnym BOK/MSI/2016  
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.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kan-
dydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie 
naszą ofertą.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla re-
alizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko:
specjalista ds. nieruchomości

w pełnym wymiarze czasu pracy

Do zadań na zajmowanym stanowisku należeć 
będzie m.in.:
• pozyskiwanie umów na wyłączność,
• nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji z klientami,
• zarządzanie cyklem sprzedaży i marketingu poszczególnej  

oferty, jak i bazy klientów,
• współpraca z zespołem i dbałość o pozytywne relacje,
• realizacja planów pozyskowych i sprzedażowych,
• archiwizowanie dokumentacji zakończonych spraw  

zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: admini- 

stracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe  

w biurze pośrednictwa nieruchomości lub w podmiocie  
o podobnym charakterze,

• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy  
z arkuszami kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność,  

komunikatywność,
• umiejętność w pracy w zespole i pod presją czasu,
• prorozwojowa postawa i determinacja w realizacji  

celów, wysoka kultura osobista,
• odporność na stres,
• referencje,
• prawo jazdy.
Dodatkowym atutem będzie posiadanie ukończonych studiów 
podyplomowych w zakresie pośrednictwa nieruchomościami 
oraz licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy (CV) ze zdjęciem,

• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie  
i kwalifikacje, 

• kserokopie pozostałych dokumentów o posiadanych  
dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych  
oraz dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej  
(kopie świadectw pracy),

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  
o zatrudnienie,

• oświadczenie woli o niekaralności za przestępstwa  
popełnione umyślnie,

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  
prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat i stabilne warunki zatrudnienia,
• narzędzia pracy;
• szkolenia i rozwój zawodowy.
CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie  
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą  
być sporządzone w języku polskim w formie umożli- 
wiającej ich odczytanie.
Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Spół-
ki (Dział Kadr i Płac, III piętro, pok. 305), w terminie do 
5 stycznia 2017 r. do godz. 15.00, opatrzone klauzulą 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.
Adres Spółki:  Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice

OferTY prAcY

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.pup.gliwice.pl/
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że 21 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, odbędzie się II ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej części nieruchomości oznaczonej jako działki  
nr 224/1 i 234/1 obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, zapisanej w księdze wieczystej  
nr GL1G/00033240/1, stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na wschód od 
ul. Marzanki.

Cena wywoławcza nieruchomości*: 371 200,00 zł*
Wadium: 37 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 3720,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie 
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-3012/16 
z 30 czerwca 2016 r.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
15 listopada 2016 r. został przeprowadzony I przetarg nie-
ograniczony, który został zakończony wynikiem negatywnym.
1.  Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i KW:
Sprzedaży podlega prawo własności zabudowanej części nieru-
chomości oznaczonej jako działki 224/1 i 234/1 obręb Sikornik, 
o łącznej powierzchni 0,0472 ha, użytek: „Bi” – inne tereny 
zabudowane, zapisanej w KW nr GL1G/00033240/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Gliwicach na wschód od  
ul. Marzanki, w centralnej części miasta, w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej.
Działki tworzą teren lekko pochylony o dość regularnym kształcie, 
zabudowane budynkiem (budynek handlowo – usługowy oraz 
pozostały budynek niemieszkalny tworzące funkcjonalną całość) 
o powierzchni użytkowej 321,70 m2. Budynek wymaga general-
nego remontu.
Działki są nieuzbrojone. Dostępność mediów w ul. Marzanki 
oraz ul. Rybnickiej:
•  sieć wodociągowa,
•  sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
•  sieć gazowa,
•  sieć energetyczna,
•  sieć teletechniczna.
Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgodnić 
bezpośrednio z ich dostawcami.
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Marzanki po-
przez działkę nr 225 (w dziale I-Sp KW nr GL1G/00033240/1, 
wpisane jest uprawnienie z odpłatnej i nieograniczonej w czasie 
służebności przejścia i przejazdu, w miejscu istniejącego prze-
jazdu, na działce nr 255, na rzecz każdoczesnych właścicieli 
i użytkowników wieczystych działki nr 234 (obecnie działki 
234/1 i 234/2) – objętej niniejszą księgą wieczystą).
2. Obciążenia nieruchomości:
Po działce nr 234 (obecnie działki nr 234/1 i 234/2) ustanowio-
na została nieograniczona w czasie służebność drogi (przejścia 
i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu) na rzecz każdocze-
snych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 233.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działki nr 234/1 i 224/1, obręb Sikornik, położone są na terenie, 
na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej 
części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. 
centralne tereny miasta (uchwała Nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 
2005 r., DzU Woj. Śląskiego Nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz. 481).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 234/1, obręb Sikor-
nik, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
• 10 MW – opisanym jako:
tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensywności 
zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MW – 63 MW obo-
wiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a)  zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne 

służące obsłudze mieszkańców,
b) dojazdy i parkingi,
c)  urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Natomiast działka nr 224/1, obręb Sikornik, znajduje się na 
terenie oznaczonym symbolem:
• 38 UM – opisanym jako:
tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywności 
zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 UM – 79 UM obowią-
zują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a)  zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a)  zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c)  urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie, który objęty 
jest zasięgiem:

• strefy „B3” – pośredniej ochrony konserwatorskiej
• obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu w granicach, którego położona jest przedmiotowa nieru-
chomość. Istnieje możliwość oględzin budynku, po uprzednim 
zgłoszeniu takiej chęci pod nr tel. 32/338-64-11 lub 32/338-64-
10, 32/338-64-12, na co najmniej dwa dni przed terminem wizji.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Wadium
Wadium w wysokości 37 200,00 zł należy wnieść w formie 
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 224/1 i 234/1, obręb 
Sikornik”. Wadium winno być uznane na rachunku miasta 
Gliwice najpóźniej 16 lutego 2017.
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 wskazane konto bankowe zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgo-
wania – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg;

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym peł-
nomocnictwem 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 Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

6. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice Nr PM-3012/16 z 30 czerwca 2016 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności zabudowanej części nieruchomości oznaczonej jako 
działki nr 224/1 i 234/1 obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha,  
zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00033240/1, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia do-
ręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo 
własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 23 marca 2017 r.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wyli-
cytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Jeżeli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiado-
mieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie 
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 1061 z późn.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży 
nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli 
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości  
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa na-
bywca.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
ul. Zwycięstwa 21 deklaracji podatkowej lub informacji w za-
kresie podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16  
lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.
gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetarg na wysokość czynszu.

OGłOSZENIA
NIerUchOMOścI

KOMUNIKATY

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
AB.6740.7.3.2016

z 14 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 23 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) Prezydent Miasta Gliwice 
zawiadamia, że 13 grudnia 2016 r. wydał decyzję nr 2/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa drogi gminnej na osiedlu Wójtowa Wieś w Gliwicach przebiegającej po części działek nr 441/3, 
442 i 443/3 w obrębie Wójtowa Wieś oraz w śladzie dróg oznaczonych w m.p.z.p. symbolami: 029KDD1/2, 

033KDD1/2, 035KDD1/2”,

jednocześnie niniejszą decyzją:
• określono linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Miasto Gliwice nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren,
• zatwierdzono podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
• zatwierdzono projekt budowlany,
• ustalono obowiązek rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania, przebu-

dowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy innej drogi publicznej, budowy zjazdów oraz określono ograniczenia  
w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków i równocześnie zezwolono na wykonanie tych obowiązków.

I. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach:

1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
Obręb Wójtowa Wieś: 436/6 (436/4), 439/7, 440/4 (440/2), 441/5 (441/3), 442, 443/4 (443/3), 444/1 (444), 446/20 (446/5), 
446/22 (446/6), 446/24 (446/14), 452/1 (452), 478/1 (478), 881/1 (881).

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy (w nawiasie podano pierwotny nr działki) podlegające 
ograniczeniu w korzystaniu – w celu realizacji obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. c), e), g), h):
• rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania,
• przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
• przebudowy innej drogi publicznej,
• budowy zjazdów:
Obręb Wójtowa Wieś: 439/16, 440/5 (440/2), 441/6 (441/3), 443/5 (443/3), 452/2 (452), 452/3 (452), 880, 881/2 (881).

II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:

Działki podlegające podziałowi

Lp.

Numeracja ewidencyjna nieruchomości

Obręb
Nr pierwotny dziaki

Stan po podziale

Nr działki wchodzą-
cej w pas drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Nr działki poza 
pasem drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

1. 436/4 436/6 0,0499 436/7 0,6223 Wójtowa Wieś
436/8 1,8434

2. 440/2 440/4 0,0350 440/5 0,5249 Wójtowa Wieś
440/6 1,1443

3. 441/3 441/5 0,1493 441/6 0,7369 Wójtowa Wieś
441/7 1,8192

4. 443/3 443/4 0,2352 443/5 0,5713 Wójtowa Wieś
443/6 2,5069

5. 444 444/1 0,4138 444/2 0,8495 Wójtowa Wieś
444/3 2,2459

6. 446/5 446/20 0,0014 446/21 0,1056 Wójtowa Wieś
7. 446/6 446/22 0,0038 446/23 0,0147 Wójtowa Wieś

8. 446/14 446/24 0,1755
446/25 1,0160

Wójtowa Wieś446/26 0,1939
446/27 0,8418

9. 452 452/1 0,0389 452/2 0,6442 Wójtowa Wieś
452/3 0,3679

10. 478 478/1 0,0316 478/2 0,0433 Wójtowa Wieś
11. 881 881/1 0,0099 881/2 0,0329 Wójtowa Wieś

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością gminy Gliwice, z dniem 
w którym decyzja stanie się ostateczna:

Lp. Numer działki Numer działki pierwotniej Obręb

1. 436/6 436/4 Wójtowa Wieś
2. 440/4 440/2 Wójtowa Wieś
3. 441/5 441/3 Wójtowa Wieś
4. 443/4 443/3 Wójtowa Wieś
5. 444/1 444 Wójtowa Wieś
6. 446/20 446/5 Wójtowa Wieś
7. 446/22 446/6 Wójtowa Wieś
8. 446/24 446/14 Wójtowa Wieś

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna wygasa współużytkowanie 
wieczyste ustanowione na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 478/1 (obręb Wójtowa Wieś), a powstałej  
w wyniku podziału działki nr 478 (obręb Wójtowa Wieś). 

Ponadto w liniach rozgraniczających pas drogowy znajdują się nieruchomości o numerze (w nawiasie podano pierwotny  
nr działki), stanowiące własność gminy Gliwice: 
Obręb Wójtowa Wieś: 439/7, 442, 452/1 (452), 881/1 (881).

POUCZENIE
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w 
Gliwicach w pokoju nr 504 (V piętro), w godzinach dyżurów.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta 
Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

*publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu oraz w 
prasie lokalnej – Miejskim Serwisie Informacyjnym)

preZYDeNT MIASTA GLIWIce

OGłASZA

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

W budynku przy placu Inwalidów Wojennych 1-3 zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy dotyczące wydzierżawienia terenu: 

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości  
umieszczonych w wykazach.

wynajęcia (lokale użytkowe):
•	nr 718–720 do 26 grudnia 2016 r.

•	nr 739–743 do 28 grudnia 2016 r.
•	nr 761 do 2 stycznia 2017 r.

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

poz. 1774 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21 zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieru-
chomości przeznaczone do:

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

dzierżawy lub zbycia.

preZYDeNT MIASTA GLIWIce

INfOrMUJe,

preZYDeNT MIASTA GLIWIce

INfOrMUJe,

wydzierżawienia, stanowiące własność 
miasta Gliwice:

•	 nr 274/2016 do 3 stycznia 2017 r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r., pn.:

Budowa placu parkingowego dla 25 autobusów za 
halą Stacji Obsługi Pojazdów znajdującego się na 

terenie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.
nr sprawy UZP/PN/TR/01/2016.

Termin składania ofert do: 28 grudnia 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 28 grudnia 2016 r. do godz. 10.30

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

III ustny przetarg nieograniczony, z obniżeniem ceny wywoławczej, 
na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 15, stanowiącego 
własność Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 31,70 m2 wraz 
z przynależną piwnicą o powierzchni 1,50 m2, usytuowanego w bu-
dynku przy ul. łużyckiej 2B, oznaczonego geodezyjnie jako działka 
nr 293 o pow. 3731 m2, obr. Politechnika, KW GL1G/00033650/8, 
stanowiącego własność Miasta Gliwice, na podstawie art. 37 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Lokal usytuowany jest na IV 
piętrze w wielorodzinnym, 10-piętrowym budynku.
Termin przetargu: 9 stycznia 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości*:  
108 000,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2011 r.  Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) niniejsza 
transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT – art. 43 ust. 1 
pkt 10a ustawy.
Wadium: 10 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2017 r.
____________________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości niezabudowanej obejmującej 
• działkę nr 805/5, obr. Stare Gliwice, KW GL1G/00032522/5, 

przy ul. Kozielskiej.
Termin przetargu: 16 stycznia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 179 600,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU  
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 18 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 stycznia 2017 r.
____________________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości niezabudowanej obejmującej 
• działkę nr 805/2, obr. Stare Gliwice, KW GL1G/00032522/5, 

przy ul. Kozielskiej.
Termin przetargu: 16 stycznia 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*: 337 600,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU  
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 33 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 stycznia 2017 r.
____________________________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości niezabudowanych obejmujących niżej wymienione działki 
gruntu o pow. 2,0010 ha w obrębie Żerniki Las, położone w Gliwicach 
pomiędzy ulicami Tarnogórską i Józefa Elsnera:
• dz. nr 619/1, GL1G/00103971/6, 
• dz. nr 619/2, GL1G/00103971/6, 
• dz. nr 619/3, GL1G/00103972/3, 
• dz. nr 619/4, GL1G/00103973/0, 
• dz. nr 619/5, GL1G/00103974/7, 
• dz. nr 619/8, GL1G/103977/8, 
• dz. nr 619/9, GL1G/00103978/5, 
• dz. nr 619/10, GL1G/00103979/2, 
• dz. nr 619/11, GL1G/00103980/2, 
• dz. nr 619/12, GL1G/00103981/9, 
• dz. nr 619/13, GL1G/00103982/6, 
• dz. nr 619/14, GL1G/00103983/3, 
• dz. nr 619/15, GL1G/00103984/0, 
• dz. nr 619/16, GL1G/00103985/7, 
• dz. nr 619/17, GL1G/00103986/4, 
• dz. nr 619/18, GL1G/00103987/1, 
• dz. nr 619/19, GL1G/00103988/8, 
• dz. nr 619/20, GL1G/00103989/5, 
• dz. nr 619/21, GL1G/00103990/5, 
• dz. nr 619/22, GL1G/00103991/2, 
• dz. nr 10, GL1G/00032894/3.
Termin przetargu: 23 stycznia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 3 778 000,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 
2011 r. nr 177, poz. 1054).
Wadium: 378 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 stycznia 2017 r.

NIerUchOMOścI NA SprZeDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/  

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

Oferta pracy na stanowisku: 
administrator/informatyk 

w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, 
w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę

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

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

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

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

ków pracujących na sprzęcie komputerowym;
7. prowadzenie rejestru wyposażenia w sprzęt 

komputerowy, programy, licencje itp.;
8. instalowanie oprogramowania na stacjach 

roboczych;
9. tworzenie kopii zapasowych danych, od-

twarzanie danych w przypadku awarii;
10. analizowanie możliwości zastosowania no-

wych metod i narzędzi informatycznych oraz 
odpowiednie ich wykorzystanie w pracy;

11. przestrzeganie przepisów, procedur doty-
czących ochrony danych osobowych.

Wymagania formalne potwierdzone od-
powiednimi dokumentami:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy 

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

prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych (oświadczenie);

4. niekaralność prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa popełnione umyślnie i 
przestępstwa przeciwko mieniu, obroto-
wi gospodarczemu, przeciwko działalności 
instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwa skar-
bowe (oświadczenie).

Wymagania merytoryczne:
1. sprawna obsługa sprzętu komputerowe-

go oraz oprogramowania systemowego i 
narzędziowego;

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

3. znajomość zagadnień związanych z sieciami 
komputerowymi;

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

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

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

nie kwalifikacji;
8. dyspozycyjność;
9. znajomość języka angielskiego umożliwiają-

cego korzystanie z dokumentacji technicz-
nej dotyczącej obsługi komputera.

Wymagane dokumenty:
1. podpisane cv;
2. podpisany list motywacyjny;
3. kserokopia dokumentów potwierdzających 

wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe;
4. kserokopia dokumentów (świadectw pracy 

lub zaświadczeń) potwierdzających staż pracy;
5. podpisane oświadczenia dotyczące nieka-

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

6. podpisana klauzula o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekru-
tacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (DzU z 2014 r.,  
poz. 1182 ze zm.).

Dokumenty należy składać w siedzibie 
Działu Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Ro-
dzinie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 
Sikorskiego 134 (sekretariat pok. 320, III 
piętro) w zamkniętych kopertach, opatrzo-
nych imieniem, nazwiskiem, adresem lub 
emailem na skrzynkę dp@ops.gliwice.eu  
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko  
administratora/informatyka.” 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
w siedzibie Działu Profilaktyki i Pomocy 
Dziecku i Rodzinie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Sikorskiego 134 (sekretariat 
pok. 320, III piętro) bądź pod numerem tel. 
32/335-41-37.
Miejsce pracy: Gliwice

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

                         MIeSZKALNe

UŻYTKOWe

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

 □ UL. JANA ŚLIWKI 27, lokal nr I, parter, pow. 9,44 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 800,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 30 grudnia 2016 r. od godz. 12.30 do 12.40
(dodatkowy termin oględzin: 10 stycznia 2017 r. od godz. 10.30 do 
10.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 
w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2017 r.

 □ UL. WIECZORKA 11, lokal nr III, parter, pow. 63,90 m2,  
4 pomieszczenia
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 500,00 zł
Wadium: 4500,00 zł

Termin oględzin: 29 grudnia 2016 r. od godz. 13.20 do 13.30
(dodatkowy termin oględzin: 10 stycznia 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: 5 stycznia 2017 r.

 □ UL. SOBÓTKI 1, lokal nr VI, parter, pow. 31,30 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 28 grudnia 2016 r. od godz. 12.00 do 12.10
(dodatkowy termin oględzin: 10 stycznia 2017 r. od godz. 14.30 do 
14.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 2 przy ul. Asnyka 
15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94).
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2017 r.

 □ UL. TARNOGÓRSKA 26, lokal nr 8, III piętro, pow. 92,43 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, komórka, przedpokój
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 138 700,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 2 stycznia 2017 r. od godz. 14.30 do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 10 stycznia 2017 r. od godz. 9.30 do 
9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2017 r.

 □ UL. LOTNIKÓW 19, lokal nr 2, parter, pow. 50,23 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 72 700,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 27 grudnia 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 10 stycznia 2017 r. od godz.10.00 do 
10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddział 2 przy ul. Asnyka 
15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2017 r.

 □ UL. WOLNOŚCI 66, lokal nr 2, parter, pow. 39,10 m2 + piw-
nica 2,10 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 300,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 30 grudnia 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 10 stycznia 2017 r. od godz. 11.30 do 
11.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 
9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89).
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2017 r.

 □ UL. KOŚCIUSZKI 42, lokal nr 1a, parter, pow. 78,19 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 162 300,00 zł
Wadium: 8200,00 zł
Termin oględzin: 29 grudnia 2016 r. od godz. 12.40 do 12.55
(dodatkowy termin oględzin: 10 stycznia 2017 r. od godz. 12.00 do 
12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM  1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97).
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2017 r.

 □ UL. ZYGMUNTA STAREGO 41, lokal nr 1, parter,  
pow. 78,33 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
Termin oględzin: 29 grudnia 2016 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 10 stycznia 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: 5 stycznia 2017 r.

 □ UL. TOSZECKA 50, lokal nr 11, poddasze, pow. 31,42 m2 + 
piwnica 5,52 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka, z dostępem 
do WC na klatce schodowej (w częściach wspólnych nie-
ruchomości)
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 43 900,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 30 grudnia 2016 r. od godz. 12.55 do 13.10
(dodatkowy termin oględzin: 10 stycznia 2017 r. od godz. 13.00 do 
13.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 
w Gliwicach, tel. 32/231-53-24).
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2017 r.

 □ UL. ŚW. ANDRZEJA 5, lokal nr 2, parter, pow. 34,02 m2,  
1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 600,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 2 stycznia 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 10 stycznia 2017 r. od godz. 13.30 do 
13.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 
w Gliwicach, tel. 32/231-53-24).
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2017 r.

 □ UL. BRZOZOWA 47, lokal nr 2, parter, pow. 28,76 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój 
Termin przetargu: 12 stycznia 2017 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 70 100,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 2 stycznia 2017 r. od godz. 14.00 do 14.15
(dodatkowy termin oględzin: 10 stycznia 2017 r. od godz. 14.00 do 
14.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 
14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71).
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 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 mailowy 
biuro@zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej  
www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo 
więcej szczegółowych informacji na temat pro-
ponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej ofer-
ty można uzyskać również telefonicznie 
pod numerem telefonu 607-837-343  
lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta,  
tel. 32/339-29-913, 32/339-29-964, 32/339-
29-965.

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 11, 

www.zbmgliwice.pl
 LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJMU

Zarząd Budynków Miejskich I Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. w Gliwicach, z siedzibą przy 
ul. Dolnych Wałów 11, oferuje do wy-
najęcia lokal użytkowy położony przy  
ul. Wieczorka 31/U6.
Lokal użytkowy zlokalizowany jest przy  
ul. Wieczorka 31/U6 na parterze, 
o powierzchni użytkowej 104,74 m2. 
Lokal składa się z sześciu pomiesz-
czeń (sali sprzedaży, 3 x zaplecze,  
2 x WC).
Lokal wyposażony jest w instalacje wod.-
-kan., c.o., elektryczną.

Lokal jest w bardzo dobrym stanie technicznym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Czynsz najmu (bez opłat za media i po-
datku od nieruchomości) ustalony został 
w przedziale od 15,00 zł do 20,00 zł/m² 
netto + VAT. Możliwość negocjacji.
Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy 
o kontakt z Działem Pośrednictwa i Usług 
Biznesowych, nr tel.: 32/339-29-70 lub 
kom. 607-837-343.
Więcej informacji znajdziecie Pań-
stwo na naszej stronie internetowej:  
www.zbmgliwice.pl.

http://www.zgm-gliwice.pl
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