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Przychodnia 
Akademicka otwarta!

W siedzibie przy ul. Łużyckiej 5 do 
dyspozycji pacjentów będzie m.in. porad-
nia lekarza rodzinnego wraz z pediatrią, 
poradnia laryngologiczna, neurologiczna, 
okulistyczna, ginekologiczno-położnicza, 
chirurgiczna i medycyny pracy.
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Salgótarján – miasto za 
„siedmioma” wzgórzami

Kończy się powoli cykl artykułów prezen-
tujących miasta partnerskie Gliwic. W tym 
numerze zapraszamy na Węgry. Z czego słynie 
Salgótarján? Co łączy to węgierskie miasto  
z Gliwicami? Przeczytajcie…

Jazz w Ruinach 
zakończony, ale…

…to nie koniec dobrych brzmień. W naj-
bliższych miesiącach sympatyków tego ga-
tunku muzyki czekać będą kolejne ciekawe 
wydarzenia. Co? Gdzie? Kiedy? Odpowiedź 
w tym wydaniu „MSI – GLIWICE”.

    Od 1 
sierpnia 2016 r.  

Wydział Edukacji 
zlokalizowany jest przy  

ul. Jasnej 31 A (budynek 
po Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych). Obowiązują też 
nowe numery telefonów!

10

Wojskowi 
świętowali

Koncert pieśni patriotycznych, msza święta, defilada wojskowa ulicami Gliwic, apel 
Pamięci Oręża Polskiego pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i prezentacja 
pojazdów wojskowych – w Gliwicach, jak co roku uczczono Święto Wojska Polskiego. 
W tym roku szczególnie uroczyście. Obchodom przyglądało się kilka tysięcy gliwiczan.
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

„Bieg na 6 łap” po wakacyjnej przerwie już we wrześniu wróci do Schroniska dla 
zwierząt w Gliwicach. Wcześniejsze edycje wydarzenia cieszyły się w naszym mieście 
ogromną popularnością – do schroniska każdorazowo przychodziły tłumy miłośników 
zwierząt, dzięki czemu kilkunastu psom udało się znaleźć nowy dom. Szczegóły i zapisy 
na stronie internetowej: www.mzuk.pl. (fot. MZUK)

Dziecięcy Salonik Filmowy, projekt dla dzieci realizowany przez Kino Studyjne Amok, 
jest nominowany w konkursie Słoneczniki 2016. Głosowanie internetowe trwa do 
21 sierpnia. Głos można oddać na stronie internetowej http://sloneczniki.czasdzieci.
pl/ankieta-slask-2016.php. Przy wypełnianiu ankiety należy odszukać gliwicki projekt  
w kategorii „język”. (fot. A. Witwicki)

27 sierpnia na placu Krakowskim odbędzie się I Ogólnopolski Zlot Jumpstyle  
w Gliwicach. Jumpstyle to nowoczesny styl tańca, polegający na podskokach, 
obrotach i uderzeniach w rytm muzyki hardstyle. Będą skoki, house’owa ener-
gia i warsztaty. Zatańczą najlepsze ekipy z całego kraju. Początek o godz. 12.00.   
(fot. materiały organizatora)

Reprezentacja gliwickich modelarzy (od lewej Franciszek Kańczok, Stanisław 
Kubit, Konrad Żurowski) zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Europy Mo-
deli Sterowanych Automatycznie w rumuńskiej Turdzie! W kategorii junio-
rów brązowy medal zdobył indywidualnie Jakub Wiśniewski. Gratulujemy!  
(fot. materiały S. Kubit)

Tak ma wyglądać super-
realistyczna gra wojenna 
„World War 3”. Za pro-
jekt odpowiada gliwickie 
studio The Farm 51. Gra 
powstaje we współpracy 
z wojskiem i zbrojeniówką 
(m.in. z Centrum Symulacji 
Ośrodka Badawczo-Roz-
wojowego Urządzeń Me-
chanicznych –  OBRUM). 
Widoczny na wizualizacji 
prototyp gliwickiego 
czołgu o roboczej nazwie 
PL-01 CONCEPT z OBRUM 
to efekt tej właśnie współ-
pracy. Niestety będziemy 
musieli na nią trochę po-
czekać. Premiera ma się 
odbyć nie wcześniej niż 
w 2018 roku. (materiały 
promocyjne The Farm 51)
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16 sierpnia punktualnie o 10.00 uroczyście otwarto Przychodnię 
Akademicką. Placówka zajmuje parter budynku przy ul. Łużyckiej 5.  
– To ważny dzień zarówno dla mnie, jak i dla społeczności Gliwic  
– mówił prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej.

Czerwoną wstęgę, wraz z rektorem 
Andrzejem Karbownikiem, przeciął pre-
zes zarządu przychodni Krzysztof Skow-
ron. W uroczystościach uczestniczył też 
prof. Jan Kopiec, biskup diecezjalny 
gliwicki, który poświęcił placówkę.

W nowym miejscu do dyspozycji pa-
cjentów będzie m.in. poradnia lekarza 
rodzinnego wraz z pediatrią, poradnia 
laryngologiczna (również dla dzieci), 
neurologiczna, okulistyczna, ginekolo-
giczno-położnicza, chirurgiczna i me-
dycyny pracy. Gliwiczanie będą mogli 
korzystać ze wszystkich gabinetów  
i poradni, które mieściły się w starej 
lokalizacji przy ul. Moniuszki 13. Po-
nadto pacjenci będą mogli korzystać 

z dobrze wyposażonej pracowni RTG, 
EKG, USG, audiometrii i spirometrii. Na 
miejscu znajduje się też diagnostyka 
laboratoryjna.

Placówka jest jedną z nowocze-
śniejszych w regionie. Przychodnia 
została dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  Będą mogli z niej 
korzystać zarówno studenci i pracow-
nicy Politechniki Śląskiej jak i wszyscy 
gliwiczanie.

Koszt inwestycji wyniósł 16 mi-
lionów złotych. – Są to nasze własne 
środki – podkreślał prof. Andrzej Kar-
bownik. – Budowę obiektu udało się 
zakończyć zgodnie z harmonogramem 
w ciągu roku.

Przychodnia to jednak nie jedyne 
miejsce, które znajduje się w budynku. 
Nad przychodnią mieści się również 

nowoczesne Centrum Informatyczne 
Politechniki Śląskiej.             

     (pm)

Nawet najlepiej zaprojektowana droga nie zapewni nam dostatecznego bezpieczeństwa, jeśli nie zadbamy o nie sami. Przebiegając przez 
ruchliwą jezdnię, jeżdżąc na rowerze tam, gdzie nie można, wystawiamy zarówno siebie, jak i innych na śmierć. Człowiek ponoć uczy się na 
błędach, ale niekiedy błędy są na tyle poważne, że odbierają możliwość dalszej nauki. Często kosztują życie.

O podstawowych zasadach bezpie-
czeństwa i zdrowego rozsądku powinni-
śmy pamiętać na co dzień, a zwłaszcza 
w okresie wakacji, gdy jesteśmy bar-
dziej rozluźnieni. Korzystając z urlopu 
łatwiej się zapomnieć, a przecież nasze 
bezpieczeństwo to podstawa, także 
udanych wakacji. Pod koniec maja na 
Drogowej Trasie Średnicowej, w rejonie 
ul. Jagiellońskiej, rozpędzony samochód 
potrącił pracownika porządkującego 
jezdnię. Mężczyzna zginął na miejscu. 
– Tu tragicznym przykładem jest meta-
lowa puszka, którą ktoś wyrzucił przez 
okno jadącego samochodu. Pracownik 
usuwający tę puszkę zginął potrącony 
przez samochód – przypomina nadkom. 
Marek Słomski, rzecznik prasowy gliwic-
kiej policji. 

– Bezmyślność, brawura, nieodpowie-
dzialność to najczęstsze przyczyny tragicz-
nych wypadków – dodaje Marek Słomski. 

 Jakiś czas temu Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach, który monitoruje ruch na 
DTŚ, opublikował serię zdjęć pokazujących 
skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 
grupy rowerzystów, którzy chcąc skrócić 
sobie drogę, złamali wszelkie zasady bezpie-
czeństwa i zdrowego rozsądku. Trzy osoby 
wjechały na DTŚ rowerami (co jest zaka-
zane!) i przejechały przez jezdnię wszerz, 
by potem zatrzymać się przy barierce od-
dzielającej przeciwległe pasy ruchu, zsiąść 
z rowerów i… przenieść je nad barierkami 
na drugą jezdnię. Potem kontynuowali jazdę 
i przy najbliższym zjeździe opuścili ruchliwą 
średnicówkę. Do wypadku na szczęście nie 
doszło, ale zdjęcia (publikujemy je powyżej) 

dobitnie pokazują skalę zagrożenia. Uwa-
dze monitoringu nie umknął również fakt, 
że żadna z osób nie miała na głowie kasku!  
– Nie możemy przez siedem dni w tygodniu 
o każdej porze dnia i nocy być obecni jed-
nocześnie na całej długości DTŚ. Z natury 
rzeczy trasa typu autostradowego, jaką jest 
średnicówka, to droga o niskim potencjale 
wypadkowości, gdy przyjmiemy, że nie po-
jawią się tam nagłe przeszkody w postaci 
pieszych, rowerzystów czy zwierząt – tłuma-
czy rzecznik prasowy gliwickich policjantów.

 Piesi często ryzykują. Przechodzą 
przez DTŚ w miejscach niedozwolonych, 
bo do najbliższego przejścia trzeba dojść, 
a jak wiadomo – czasu przecież szkoda. 
Idąc skrótem można nadrobić. – Przecho-
dząc w miejscu niedozwolonym, możemy 
zyskać pięć czy dziesięć minut, ale przy 

odrobinie nieszczęścia możemy stracić na-
wet całe życie – ostrzega Marek Słomski. 

 Jak podaje gliwicki ZDM w ciągu 
jednej doby przez DTŚ w Gliwicach 
przejeżdża około 30 tys. samochodów. 
To dużo. Ruch, głównie w tunelu, mo-
nitorują kamery monitoringu. – System 
pracuje przez całą dobę. Na bieżąco 
monitorujemy to, co dzieje się zarówno 
na trasie DTŚ, jak i w tunelu. To pozwala 
nam, w przypadku zagrożenia, na niemal 
natychmiastową reakcję – mówi Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska z Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach. Czasem jednak nawet 
najszybsza i najbardziej profesjonalna 
reakcja odpowiednich służb nie wystar-
cza. Człowiek w starciu z rozpędzonym 
samochodem zazwyczaj jest bez szans. 
 (pm)

AKTUALNOŚCI

Przychodnia Akademicka już otwarta!

Zyskasz 5 minut, stracisz 
całe życie…
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Coraz więcej psychologów i pedagogów zwraca uwagę, 
że wiele dysfunkcji u dzieci może mieć związek z brakiem 
właściwego kontaktu z naturą. Przedszkole Miejskie nr 22 
proponuje model wychowania oparty na poczuciu więzi 
ze środowiskiem przyrodniczym. Na czym on polega?

Richard Louv ukuł termin defi-
cytu natury. Jego teoria, wyłożona 
w głośnej książce „Ostatnie dziec-
ko lasu”, opiera się na spostrzeże-
niu, że wiele dysfunkcji rozwojo-
wych w sferze psychosomatycznej 
(ADHD, nadwaga, depresja) ma 
źródło w braku kontaktu z na-
turą. Dzieci spędzają czas przed 
ekranem telewizora albo kompu-
tera, w niemal sterylnie czystych 

pomieszczeniach. Nie bawią się 
w chowanego w lesie ani nie ła-
pią kijanek w rzece, podczas gdy 
więź ze środowiskiem naturalnym 
jest konieczna do prawidłowego 
rozwoju.

PM nr 22 w gliwickiej Sośni-
cy kładzie nacisk na ekologię.  
– W naszej placówce stawiamy so-
bie za cel, żeby maluchy nauczyły 
się szanować przyrodę i racjonalnie 

korzystać z zasobów naturalnych. 
Promujemy także zdrowy styl życia 
– mówi Dorota Krasińska, dyrektor 
PM nr 22. Dzieci sadzą drzewka 
w ogrodzie przedszkolnym, uczest-
niczą także w wycieczkach do lasu, 
parku, nad staw, do Palmiarni, 
ogrodu botanicznego i innych 
miejsc, w których mogą przebywać 
na łonie natury. W przedszkolu or-
ganizowane są warsztaty o tematy-
ce przyrodniczej i ekologicznej oraz 
teatrzyki.

Hasłem przewodnim działań 
PM nr 22 jest „Każdy przedszko-

lak, mały i duży, przyrodzie służy”. 
Dzieci uczą się m.in. jak zdrowo 
się odżywiać i dbać o swoje zęby. 
Przedszkolaki biorą też udział 
w akcjach sprzątania świata, 
a w placówce regularnie są 
zbierane i segregowane odpady: 
baterie (PM nr 22 zajęło I miej-
sce w Gliwicach w ramach akcji 
„Segregujesz – odzyskujesz”), 
makulatura, plastikowe nakrętki. 
We współpracy ze Schroniskiem 
dla Zwierząt w Gliwicach prowa-
dzona była zbiórka karmy i akce-
soriów dla bezpańskich zwierząt.

Grono pedagogiczne PM nr 
22 chce wykształcić u swoich 
podopiecznych świadomość 
ekologiczną, zwrócić ich uwagę 
na potrzebę ochrony życia i pięk-
no naszej planety. – Uważamy, 
że dzieci są przyszłością świata, 
dlatego tak ważne jest, żeby od 
najmłodszych lat wyrabiać w nich 
ekologiczne nawyki. Chodzi o to, 
żeby zwracały uwagę na przyrodę 
i chroniły ją na co dzień: w domu, 
przedszkolu, na podwórku, pod-
czas spacerów i wycieczek – do-
daje Dorota Krasińska.  (mm)

AKTUALNOŚCI / EKOLOGIA

KOLORY 
MIASTA

Jazda na rowerze to frajda i sposób na utrzymanie 
dobrej kondycji, ale czy wiedzieliście, że przejechane 
kilometry dodatkowo mogą komuś pomóc? Biorąc 
udział w akcji „Jeżdżę i pomagam”, można wesprzeć 
niepełnosprawne dzieciaki!

Żeby włączyć się do 
akcji „Jeżdżę i pomagam” 
wystarczy zarejestrować 
się na stronie internetowej  
http://jip-ec.pl/ i jeździć 
rowerem po województwie 
śląskim. Trasa powinna mieć 
przynajmniej 1 km długości, 
trzeba też zrobić dwa zdjęcia 
dokumentujące przejazd. 
Szczegółowe informacje na 
ten temat dostępne są na 
stronie organizatora akcji.

Za każdy przejechany ki-
lometr uczestnik wydarzenia 
zdobędzie 15 groszy, które 
zostaną przekazane Społeczne-
mu Komitetowi Osób Niepełno-
sprawnych. Komitet wspiera re-
habilitację niepełnosprawnych 
dzieci. Z zebranych podczas 
akcji pieniędzy zostanie m.in. 
dopasażony plac zabaw przy 
Niepublicznym Przedszkolu dla 
Dzieci Niepełnosprawnych przy 
ul. Słowackiego. (mm)

1 sierpnia ruszył program wsparcia niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic. 
Przez 7 dni w tygodniu można skorzystać z usług asystenta, który pomoże w do-
jeździe do lekarza albo załatwieniu spraw urzędowych.

Bezpłatne usługi asysten-
tów mają na celu wyrównanie 
szans i umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym pełniejsze-
go uczestnictwa w życiu spo-
łecznym. Asystenci pomagają 
w dojeździe w wybrane przez 
osobę niepełnosprawną miej-
sce, wspierają w dostępie do 
świadczeń opieki zdrowotnej 
i rehabilitacji oraz w załatwianiu 
spraw urzędowych. Zadaniem 
asystentów jest także pomoc 
w korzystaniu z dóbr kultury, 
rekreacji i sportu, czyli na przy-
kład głośnego czytania w domu, 
zwiedzania wystawy w muzeum 
i tym podobnych.

‒ Asystent nie wyręcza oso-
by niepełnosprawnej, tylko jej 
towarzyszy. Celem naszego pro-
jektu jest aktywizowanie osób 
niepełnosprawnych – tłumaczy 
Anna Grzybowicz ze Stowarzy-
szenia FAON. 

Usługi asystenckie są do-
stępne przez 7 dni w tygodniu 
między godz. 7.00 a 22.00, 
poza świętami określonymi 
w przepisach o dniach wolnych 

od pracy. Usługi realizowane są 
na terenie Gliwic, w szczegól-
nych przypadkach mogą być 
świadczone na terenie aglome-
racji górnośląskiej (np. dojazd 
do rehabilitanta w sąsiedniej 
miejscowości).

Jednorazowa pomoc asy-
stencka nie powinna trwać dłużej 
niż 3 godziny, jednak w uzasad-
nionych przypadkach możliwe 
jest wydłużenie czasu usługi. 
Nie ma ograniczeń w ilości usług 
asystenckich świadczonych jed-
nej osobie niepełnosprawnej 
– decyduje kolejność zapisu. 
Usługi mogą być zamawiane 
telefonicznie pod numerem 
782 773 970 (od poniedziałku 
do piątku między godz. 9.00 
a 15.00), za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres 
faon@faon.pl oraz osobiście 
w biurze koordynatora projektu 
w siedzibie Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy 
ul. Jagiellońskiej 21 (w piątki 
między godz. 9.00 a 15.00).

Uwaga! Z usług asystentów 
mogą korzystać osoby ze znacz-

nym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, zamieszkałe 
w Gliwicach, pod warunkiem, że 
nie korzystają z pomocy w formie 
usług opiekuńczych, specjalistycz-
nych usług opiekuńczych i specja-
listycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi.

Realizatorem zadania jest 
Stowarzyszenie FAON, na zlece-
nie Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Osoby zainteresowanie usługami 
asystentów powinny kontakto-
wać się bezpośrednio ze Stowa-
rzyszeniem FAON. (mm)

Rowerzysto,  
jedź i pomagaj!

Bezpłatne usługi asystenta 
osoby niepełnosprawnej

Zielone przedszkole
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KULTURA

Jazz w Ruinach zakończony. To nie koniec 
dobrych brzmień. Co po wakacjach?

Jak wam się podoba?

CO?
 GDZIE? 
 KIEDY?

CZWARTEK 18 SIERPNIA
 ■ godz. 15.30, 18.00, 20.30: „Legend” – seans w ra-

mach przeglądu „Różne klimaty kina”, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Jak wam się podoba” – retransmisja 
spektaklu z cyklu „NT London”, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

PIĄTEK 19 SIERPNIA
 ■ godz. 15.30, 18.00, 20.30: „Nawet góry przeminą”  

– seans w ramach przeglądu „Różne klimaty kina”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SOBOTA 20 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Kwiat wiśni i czerwona faso-

la” – seans w ramach przeglądu „Różne klimaty kina”, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Bałkańska fiesta” – koncert Magdy Na-
varrete i Caravany Bandy z cyklu „Parkowe Lato”, park 
Chopina

NIEDZIELA 21 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Jiro śni o sushi” – seans 

w ramach przeglądu „Różne klimaty kina”, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Wakacje Mikołajka”, „Mroczny rycerz”  
– projekcje Letniego Kina Plenerowego, boisko przy  
ul. Wielickiej

WTOREK 23 SIERPNIA
 ■ godz. 16.00, 18.00, 20.30: „W objęciach węża” – seans 

w ramach przeglądu „Różne klimaty kina”, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.30–19.00: „Teatr tańca dla dorosłych” – warsz-
taty, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)

ŚRODA 24 SIERPNIA
 ■ godz. 16.00–18.00: spotkanie miłośników rękodzieła 

artystycznego, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4–5)
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Sól ziemi” – seans w ra-

mach przeglądu „Różne klimaty kina”, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

Tegoroczny festiwal Jazz w Ruinach właśnie dobiegł końca. Tych, którzy chcieliby 
jeszcze więcej jazzu w mieście uspokajamy: po wakacjach dobrych koncertów rów-
nież nie zabraknie.

Zarówno ostatnia – dwunasta, jak i poprzednie 
edycje tego lubianego festiwalu prezentowały nowe 
zjawiska w muzyce i grafice. Jazz w Ruinach to szansa 
dla dobrze rokujących formacji specjalizujących się 
w wysublimowanych dźwiękach. Artyści od wielu lat 
dostają szansę, by właśnie w Gliwicach pokazać się 
szerokiej publiczności. W tym roku sceną Ruin Teatru 
Victoria zawładnęła m.in. utalentowana basistka Kinga 
Głyk i jej trio oraz Vehemence Quartet. Do 20 sierpnia 
jest jeszcze prezentowana wystawa plakatu i grafiki 
„Jazz Movie”. Imprezę organizuje Stowarzyszenie Mu-
zyczne Śląski Jazz Club, które działa w naszym mieście 
już od 60 lat!

Co przyniesie wrzesień?
We wrześniu odbędzie się pierwszy po wakacyjnej 

przerwie Czwartek Jazzowy z Gwiazdą. Cykliczne kon-
certy są organizowane przez Stowarzyszenie Muzyczne 
Śląski Jazz Club. Tegoroczna, 15. już odsłona będzie 
wyjątkowa ze względu na jubileusz stowarzyszenia.  
8 września wystąpi N.A.K. trio, czyli Jacek Kochan 
(perkusja), Dominik Wania (forepian) i Michał Kapczuk 
(kontrabas). 15 września zagrają Oleś Brothers & Antoni 
„Ziut” Gralak, a 22 września odbędzie się występ Skolias 
& Skolias, czyli koncert, którego żaden miłośnik jazzu 
nie może przegapić. Jorgos Skolias ze swoim synem, 
Antonisem, uświetnią urodzinowe koncerty Śląskiego 
Jazz Clubu – będzie jazz, blues, trochę muzyki etnicz-
nej i szczypta elektroniki. Wszystkie Czwartki Jazzowe 
z Gwiazdą będą rozpoczynać się o godz. 20.00.

– Od września zapraszamy na koncerty do klubu 
muzycznego 4art przy ul. Wieczorka 22. Jesteśmy 
w trakcie przenosin siedziby naszego stowarzyszenia. 
Jeszcze nie podjęliśmy decyzji co do tego, gdzie ostatecz-
nie się ulokujemy, ale jesteśmy pewni, że scena 4artu 
będzie bardzo dobrym miejscem na nasze jubileuszowe 
koncerty – mówi Daniel Ryciak, prezes Śląskiego Jazz 
Clubu. Skąd ta zmiana? – Lokal przy pl. Inwalidów 
Wojennych 1 od dawna wymagał remontu. Wie o tym 
każdy bywalec tego miejsca. Przymierzaliśmy się jako 
stowarzyszenie do wykonania go naszymi skromnymi 
siłami. Byliśmy w kontakcie z osobą, która w ramach 
porozumienia prowadziła działalność gastronomiczną 

w lokalu i która zobowiązała się do pokrywania kosztów 
utrzymywania lokalu. Niestety, ogłoszono zamknięcie 
tej działalności gospodarczej. Śląski Jazz Club, jako 
organizacja pozarządowa, nie prowadził i nie będzie 
prowadzić takiej działalności, stąd też realizacja zapla-
nowanego remontu i utrzymywanie lokalu byłyby zbyt 
dużym obciążeniem dla naszego skromnego budżetu, 
opartego niemal w całości o granty i sponsorów. Chcąc 
zachować ideę organizowanych przez nas imprez i sku-
pić się na działalności statutowej, rezygnujemy z tego 
lokalu i przenosimy się do nowej siedziby. Oczywiście 
naszym marzeniem jest miejsce nie tylko na biuro, ale 
również sala do realizacji koncertów. Potrzebujemy 
do tego kameralnej, ale dobrej sceny z miejscami przy 
stolikach – przestrzeni, w której możliwy będzie bezpo-
średni kontakt z artystami. I scena klubu 4art spełnia 
nasze oczekiwania. O podjętych decyzjach co do nowej 
siedziby będziemy informować już wkrótce, a póki co za-
praszamy na Czwartki Jazzowe z Gwiazdą na gościnną 
scenę klubu muzycznego 4art – tłumaczy Daniel Ryciak.

Jesienią odbędzie się kolejny renomowany fe-
stiwal – PalmJazz, czyli coroczne święto muzyki, na 
które, poza mieszkańcami naszego miasta, ściągają 
również miłośnicy jazzu spoza Gliwic. Festiwal Form 
Etnicznych i Jazzowych jest od 2013 roku organi-
zowany w Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10), ka-
meralnej przestrzeni w centrum miasta, w której 
wystąpili już m.in. Branford Marsalis, Bill Evans, 
John Scofield, Hanna Banaszak, Krzysztof Herdzin, 
Włodek Pawlik. Już wkrótce poznamy gwiazdy 
tegorocznej edycji – na pewno możemy liczyć na 
mieszankę osobowości i stylów muzycznych z naj-
wyższej półki.

Jazz w Gliwicach obecny jest od lat. Przy udziale 
miasta organizowane są liczne imprezy i festiwale 
promujące ten gatunek muzyki. W lipcu zakończył 
się cykl „Filharmonia – muzyka w Jazovii”. Tego-
roczny festiwal Jazz w Ruinach również można zali-
czyć do bardzo udanych. Już teraz warto rezerwować 
czas na Czwartki Jazzowe z Gwiazdą oraz Festiwal 
Form Etnicznych i Jazzowych PalmJazz. Wszystkie 
wymienione wydarzenia są dofinansowywane z bu-
dżetu Miasta Gliwice. (mm)

W kinie Amok odbędą się dwie retransmisje spektakli teatralnych z londyńskiego Natio-
nal Theatre. 18 sierpnia zaplanowana jest romantyczna sielanka „Jak wam się podoba”,  
a 25 sierpnia „Człowiek dwóch szefów”.

Szekspir jest dla teatru tym, czym Kopernik dla 
astronomii. Jego sztuki znają wszyscy, ale czy wszystkie? 
Niemal każdy czytał „Hamleta”, „Makbeta” czy „Króla 
Leara” – to absolutna klasyka. W ramach retransmisji 
z National Theatre widzowie kina Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3) będą mogli zobaczyć adaptację mniej znanych 
komedii Mistrza ze Stratfordu. W sobotę, 18 sierpnia,  
o godz. 19.00 będzie pokazana sztuka „Jak wam się podo-
ba”. W pełnej zabawnych pomyłek i komplikacji komedii 
rolę Rozalindy brawurowo odgrywa Rosalie Craig.

Tydzień później, 25 sierpnia, o godz. 19.00 retrans-
mitowany będzie spektakl „Człowiek dwóch szefów”. 
Reżyser Richard Bean przeniósł akcję z Wenecji do Lon-
dynu i uwspółcześnił język jednej z najbardziej znanych 
commedii dell’arte. W głównych rolach wystąpili James 
Corden, Oliver Chris i Jemima Rooper. (mm)
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Otoczone lasami i ruinami zamków na szczytach wzniesień węgierskie Salgótarján od ponad 25 lat jest miastem partnerskim Gli-
wic. Niegdyś był to jeden z najprężniej działających na Węgrzech ośrodków przemysłowych. Aktualny obraz tego miasta jest zupeł-
nie inny, ale tradycje górnicze wciąż są widoczne!

Liczące ok. 40 tys. mieszkańców 
węgierskie Salgótarján leży 120 km na 
północ od Budapesztu – tuż przy grani-
cy ze Słowacją. W Salgótarján znajduje 
się pierwsze na Węgrzech podziemne 
Muzeum Górnictwa, dokumentujące 
przeszłość nógradzkiej niecki węglowej. 
Nieużytkowany obecnie szyb Józefa 
został uznany za pomnik przemysłowy. 
Cały kompleks składa się z dwóch części: 
pawilonu wystawowego, gdzie zgroma-
dzono modele i eksponaty geologiczne 
oraz fragmentu XIX-wiecznej kopalni 
z zabytkowymi, rozległymi, podziemny-
mi sztolniami. Spacerując po centrum 
natrafimy nawet na podziemną ekspo-
zycję kopalnianego wyrobiska, którą 
przesłania jedynie szklana podłoga. 
Miasto zostało gruntownie przebudowa-
ne w latach siedemdziesiątych, utraciło 
swą zabudowę z początku XIX stulecia, 
zyskując w zamian europejską nagrodę 
w dziedzinie najlepszych industrialnych 
rozwiązań technicznych. 

Ruiny zamków, piękne 
plenery

 Salgótarján otoczone jest lasami 
i wzgórzami. Uwagę przyciągają liczne 
ruiny zamków. Jednym z najciekawszych 
zabytków w okolicy są ruiny średnio-
wiecznego zamku obronnego – Salgó. 
Warownia została wzniesiona w XIII 
wieku. W czasach świetności zamkiem 

władali Węgrzy i Turcy. Twierdza popadła 
w ruinę po tym, jak opuścili ją Turcy wy-
cofujący się przed zmierzającymi z odsie-
czą pod Wiedeń polskimi wojskami króla 
Jana III Sobieskiego. Z tej niegdyś impo-
nującej warowni do czasów obecnych 
zachowały się jedynie fragmenty murów 
obwodowych, baszty oraz zarys dziedziń-
ca. Zwiedzając okolice Salgótarján warto 
zatrzymać się w okolicach ruin. Chociaż-
by po to, by wykonać piękne zdjęcie… 

Dla fanów motoryzacji…
…zwłaszcza zbiorowej, nie lada 

gratką będzie sentymentalna podróż 
Ikarusem. Autobusy tej legendarnej 
węgierskiej marki ciągle i regularnie 
kursują po Salgótarján. Mało kto wie, 
że właśnie w tym węgierskim mieście od 
ponad 100 lat działa też fabryka szkła, 
w której produkowano m.in. szyby do 
Ikarusów. 

Historia, która łączy
 Dwa lata temu Salgótarján poda-

rowało Gliwicom kopię pomnika króla 
Stefana Batorego. Uroczyste odsłonięcie 
monumentu z udziałem władz obydwu 
miast odbyło się 30 września 2014 roku 
na skwerze Salgótarján w Gliwicach (przy 
Zamku Piastowskim). Oryginał można 
znaleźć na jednym z placów Salgótarján. 
Rok wcześniej, 11 grudnia 2013 roku, od-
słonięto w Gliwicach tablicę ku pamięci 
jedności polsko-węgierskiej. Poświęcono 
ją gliwiczanom, którzy 11 grudnia 1956 
roku odważnie zamanifestowali swoje 
poparcie dla narodu węgierskiego. Uli-
cami naszego miasta przeszedł niemy 
pochód, w którym udział wzięło blisko  
5 tys. mieszkańców. Na czele marszu sta-
nęli profesorowie, wykładowcy i pracow-
nicy naukowi Politechniki Śląskiej. Wśród 
manifestujących w przeważającej mierze 
znajdowali się studenci oraz uczniowie 
szkół średnich. Większość z nich miała 
przypięte do ubrań kokardki lub małe 
kotyliony w czerwono-biało-zielonych 
barwach przepasane czarną wstążką. Ele-
mentem dobitnie akcentującym sprzeciw 
Polaków wobec stłumionego powstania 
węgierskiego był transparent z napisem 
„Dość rozlewu krwi na Węgrzech”. Histo-
ria nas łączy. Nie od dziś wiadomo prze-
cież, że „Polak, Węgier – dwa bratanki…”. 
 (as)

MIASTA PARTNERSKIE

KOLORY 
MIASTA

Za „siedmioma” 
wzgórzami…
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Pomnika króla Stefana Batorego. Od 
dwóch lat możemy oglądać jego kopię 
na skwerze Salgótarján w Gliwicach

Salgótarján to miasto o silnych tradycjach związanych z przemysłem wydobywczym. Dzia-
ła tam pierwsze na Węgrzech podziemne muzeum górnictwa

Centrum Salgótarján tętni życiem
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W tym odcinku wakacyjnego cyklu „W poszukiwaniu…”, który zastąpił "Kolory miasta", będę nieco przewrotna – w opozycji do patronują-
cego odcinkowi tytułu części quasi-autobiograficznej, wielotomowej powieści M. Prousta „W cieniu zakwitających dziewcząt”, skupię się na 
detalach fasad i rzeźbach obrazujących… męski świat!

A że jeszcze trwa olimpiada, to na po-
czątku muszę wspomnieć o intrygującej 
dekoracji, którą można zobaczyć na jed-
nej ze ścian przejazdu bramnego przy uli-
cy Chudoby w Gliwicach – płaskorzeźbę 
przedstawiającą rydwan. Ten dwukołowy 
pojazd antyczny, do którego zaprzężono 
dwa rumaki, zbudowany jest z podestu, 
czasem z podparciem z przodu i boków, 
na którym stoi powożący. Takie pojazdy 
znane i używane były m.in. w starożytnej 
Grecji i Rzymie. Na igrzyskach czy pocho-
dach triumfalnych nie mogło ich zabrak-
nąć. Bardzo malowniczy i męski motyw, 
który jako pełnoplastyczne rzeźby czy 
płaskorzeźby był wykorzystywany przez 
artystów do obrazowania siły, potęgi, 
triumfu. Również symbol słońca – He-
lios, bóg słońca, codziennie ze wschodu 
na zachód prowadził po niebie rydwan, 
a właściwie kwadrygę, ponieważ zaprzęg 
ciągnęły cztery, nie dwa, wierzchowce. 

Gliwicki starożytny pojazd i woźnica 
są przedstawieni w sposób bardzo dyna-
miczny. Tak ekspresyjny, że uzdy trzyma-
jące konie się pozrywały. Oczywiście to 
żart, skórzane pasy należy z powrotem 
umieścić w dłoniach woźnicy. Widać, to 
ten element okazał się najmniej wytrzy-
mały i najmniej odporny na upływ czasu. 
Artysta wykonujący to dzieło zadbał o każ-
dy, najdrobniejszy szczegół. Wysiłek, jaki 
maluje się na twarzy powożącego pojazd 
mężczyzny, pędzące konie z rozwianymi 
grzywami sprawiają wrażenie, że biga 

(inna nazwa rydwanu) wysko-
czy na nas ze ściany. Wiem, 
że mieszkańcy planują re-
mont tego niecodziennego 
detalu. Czy w innym mieście 

możemy spotkać 
ten temat? Tak, na 
przykład w Katowi-

cach, płaskorzeźba z kwadrygą dekoruje 
elewację kina Rialto.

Jeżeli już poruszamy temat staro-
żytnych pojazdów, to nie sposób nie 
wspomnieć o filmie „Rydwany ognia” 
z 1981 roku, w reżyserii Hugh Hudsona. 
Według mnie to jeden z piękniej-
szych filmów obrazujących 
sport, z zapadającą w pamięć 
muzyką Vangelisa. Powstał 
na kanwie prawdziwej hi-

storii dwóch biegaczy, którzy wzięli udział 
w letnich igrzyskach olimpijskich w 1924 
roku. A skąd pomysł na tytuł? To fragment 
wiersza Williama Blake’a, „Jeruzalem”:  
„Mój łuk złocisty niech przyniosą/ I moje 
strzały pożądania:/ I moją włócznię: O nie-

biosa!/ Mój rydwan ognia niech 
tu stanie”.

Niezapomnianym wi-
dokiem była wystawa 
plenerowa olbrzymich, 

pomnikowych dzieł Igora Mitoraja przed-
stawiających mężczyzn przypominają-
cych starożytne posągi, które w 2003 
roku były prezentowane na krakowskim 
rynku. Krytycy trochę złośliwie komen-
towali ogromne zainteresowanie jego 
rzeźbami mówiąc, że są to jedyne dzieła, 
których gołębie nie zabrudzą. Spłoszą je 
fotografujący turyści. Skąd ta kąśliwa 
nuta w recenzjach? Może dlatego, że 
Mitoraj proponował sztukę zrozumiałą, 
piękną dla odbiorcy, w domyśle łatwą. 
Jednak twórczo przetwarzając antyczne 
inspiracje w swoisty, niepowtarzalny 
sposób. Znowu sformułowanie jakiegoś 
krytyka – „ilustrator mitologii” – jest 
w jego przypadku zbyt wąskie i zbytnio 
upraszcza twórczość Mitoraja. Mnie 
najbardziej frapuje w jego rzeźbach 
fragmentaryczność antycznego piękna. 
Raz jest to część twarzy zredukowana 
do ust, innym razem cała postać, ale 
zdekompletowana lub z powycinanymi 
prostokątnymi otworami kryjącymi na-
stępne rzeźby. Świetnie oddaje dążenie 
do piękna i niemożność spełnienia tego 
pragnienia. Ja tak to odbieram, a co ar-
tysta miał na myśli? Może zupełnie coś 
innego. Nieważne. Sztuki nie powinno 
się tłumaczyć..

 Ewa Pokorska
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

PS: Wracając do zeszłotygodniowego 
artykułu – już wiem, gdzie było kino 
na Trynku. Poinformowała mnie o tym 
studentka architektury, M a gd a .  
W budynku zlokali-
zowanym na rogu  
ul. Kilińskiego i ul. 
Piastowskiej. 
Teraz mieści 
się tam bi-
blioteka.

„W POSZUKIWANIU...”

„W cieniu zakwitających dziewcząt” 
– o detalach fasad i rzeźbach
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„Mój łuk złocisty  
niech przyniosą

 I moje strzały pożądania:
I moją włócznię: O niebiosa!

Mój rydwan ognia  
niech tu stanie”.

„Jeruzalem”
William Blake

Płaskorzeźba przedstawiająca  
rydwan – w budynku przy ul. Chudo-
by. Po bokach rzeźby na elewacji 
budynku przy ul. Akademickiej

Rzeźby 
autorstwa 
Igora Mitoraja 
prezentowane 
na krakowskim 
rynku
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OGŁOSZENIA

KOLORY 
MIASTA

NABÓR NA MIESZKANIA W ZASOBACH TBS
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  
ogłasza otwarty nabór na mieszkania 1-, 2-, 3-pokojowe. 

Nabór trwa od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami w zasobach TBS prosimy o złożenie wniosku w Biurze 

Obsługi Klienta lub Dziale Zasobów Własnych przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach, tel. 32/339-29-
13, 339-29-37.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl oraz w siedzibie Spółki.

UWAGA: ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru.

NIERUCHOMOŚCI

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. ŁOKIETKA 1, lokal nr 7a, III piętro, pow. 36,64 m2 + piwnica 
- 1,65 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, z dostępem do WC 
(w częściach wspólnych) usytuowanego na klatce schodowej

Termin przetargu: 1 września 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 74 000,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 30 sierpnia 2016 r. od 
godz. 10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 
32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 26 sierpnia 2016 r.

 □ UL. ZIĘBIA 17, lokal nr 1, parter, pow. 70,98 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, pomieszczenie gospodarcze, przedpokój, łazienka z WC

Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 195 100,00 zł
Wadium: 9800,00 zł
Dodatkowy termin oględzin:  6 września 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 
1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ UL. KORCZOKA 51, lokal nr 2, I piętro, pow. 38,49 m2,  
1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC (w częściach wspólnych) 
usytuowanego na II piętrze

Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 68 900,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 19 sierpnia 2016 r. od godz. 12.15 do 12.30

(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 
11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 
2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ UL. TOSZECKA 50, lokal nr 10, poddasze, pow. 33,16 m2 + 
piwnica - 2,32 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka, z dostępem do 
WC (w częściach wspólnych) na klatce schodowej

Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 47 000,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin oględzin: 19 sierpnia 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od 
godz. 12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddz. 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ UL. ZABRSKA 16, lokal nr 12, II piętro, pow. 86,94 m2,  
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, z dostępem do WC (w czę-
ściach wspólnych) na klatce schodowej

Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 168 200,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
Termin oględzin: 19 sierpnia 2016 r. od godz. 12.50 do 13.05
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od 
godz. 12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ UL. ZAWISZY CZARNEGO 18, lokal nr 12, parter, pow. 87,52 m2 

+ piwnica - 3,20 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój

Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 197 800,00 zł
Wadium: 9900,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 
13.00 do 13.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ UL. PLISZKI 3, lokal nr 8, I piętro, pow. 37,55 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój

Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 103 400,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od 
godz. 13.30 do 13.40 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ UL. STANISŁAWA CHUDOBY 6A, lokal nr 2a, I piętro, pow. 
55,59 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC 

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 800,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 7 września 2016 r. od godz. 15.05 do 15.20

(dodatkowy termin oględzin: 13.09.2016 r. od godz. 8.45 do 
8.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ UL. FRYDERYKA CHOPINA 11, lokal nr 8, III piętro, pow. 93,93 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 175 900,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
Termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 9.05 do 9.20
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ UL. ZWYCIĘSTWA 38, lokal nr 9, IV piętro, pow. 61,68 m2 + 
piwnica - 6,29 m2, 2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie gospo-
darcze i przedpokój

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 112 800,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 7 września 2016 r. od godz. 14.40 do 14.55
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
9.10 do 9.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ UL. ZABRSKA 9, lokal nr I, parter, pow. 66,36 m2, 4 pomiesz-
czenia, korytarz, WC 

Termin przetargu: 1 września 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 126 600,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 30 sierpnia 2016 r. od godz. 11.30 
do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 1 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 26 sierpnia 2016 r.

 □ UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 66, lokal nr I, parter, 
pow. 47,21 m2 + piwnica - 5,54 m2,4 pomieszczenia, WC

Termin przetargu: 1 września 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 53 900,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Dodatkowy termin oględzin:  30 sierpnia 2016 r. od godz. 11.00 
do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 1 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 26 sierpnia 2016 r.

 □ UL. PSZCZYŃSKA 88, lokal nr II, parter, pow. 36,08 m2,  
3 pomieszczenia

Termin przetargu: 1 września 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 67 200,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 30 sierpnia 2016 r. od godz. 10.30 
do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 2 przy 
ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94
Termin wpłaty wadium: 26 sierpnia 2016 r.

 □ UL. ZIĘBIA 17, garaż nr 3, parter, pow. 16,70 m2, 1 pomiesz-
czenie 

Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 19 300,00 zł
Wadium: 1000,00 zł

Dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 10.00 
do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 1 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ UL. NOWY ŚWIAT 1, lokal nr III, parter, pow. 56,10 m2,  
3 pomieszczenia

Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 216 000,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Termin oględzin: 29 sierpnia 2016 r. od godz. 12.00 do 12.20
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 10.30 
do 10.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 2 przy 
ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ UL. SOBÓTKI 1, lokal nr VI, parter, pow. 31,30 m2, 1 po-
mieszczenie

Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 100,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 29 sierpnia 2016 r. od godz. 12.00 do 12.20
(dodatkowy termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 10.30 
do 10.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 2 przy 
ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ UL. WIECZORKA 14-16, lokal nr III, parter, pow. 44,11 m2, 
2 pomieszczenia

Termin przetargu: 8 września 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 600,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Dodatkowy termin oględzin:  6 września 2016 r. od godz. 
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 2 września 2016 r.

 □ AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 32, lokal nr 7, parter, pow. 
42,50 m2 + piwnica - 2,83 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 300,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 9.30 do 9.40
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
10.55 do 11.05 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 14a, lokal nr U-1, 
parter, I piętro, pow. 462,01 m2, 9 pomieszczeń, 2 korytarze 
i WC na parterze oraz 3 pomieszczeń na I piętrze
Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 126 300,00 zł
Wadium: 56 400,00 zł
Termin oględzin: 26 sierpnia 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
9.30 do 9.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 19, lokal nr 11, III piętro, pow. 46,15 m2  
+ piwnica - 4,42 m2, 5 pomieszczeń
Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 600,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2016 r. od godz. 12.00 do 12.10
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
12.20 do 12.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ UL. KACZYNIEC 6, lokal nr 4, III piętro, pow. 26,09 m2 + WC - 0,52 m2  
+ piwnica - 2,56 m2, 2 pomieszczenia

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 200,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 8.40 do 8.55
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ UL. KRÓLOWEJ BONY 10, garaż nr G-3, parter, pow. 16,50 m2,  
1 pomieszczenie

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 17 600,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2016 r. od godz. 12.20 do 12.35
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
11.55 do 12.05 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ UL. KSAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 14, lokal nr I, parter, pow. 
28,31 m2, 2 pomieszczenia, korytarz

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 53 500,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 7 września 2016 r. od godz. 13.45 do 14.00
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
11.10 do 11.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

Lp. Adres Czynsz 
Stawka

11,73zł/m2

Rodzaj 
mieszka-

nia

Partycy-
pacja

Kaucja Oglądalność

1. Witkiewi-
cza 19/10

I piętro

595,30 zł
bez 

mediów

2 pokoje
50,75 m2

35 718,00 zł 7144,00 zł 23 sierpnia 2016
godz. 15.00–15.20

2. Mikołow-
ska 15/3
I piętro

712,60 zł
bez 

mediów

2 pokoje
60,75 m2

64 134,00 zł 8551,00 zł 24 sierpnia 2016
godz. 14.40–15.00

3. Mikołow-
ska 15/19

I piętro

668,38 zł
bez 

mediów

2 pokoje
56,98 m2

40 103,00 zł 8021,00 zł 24 sierpnia 2016
godz. 15.00–15.20

4. Żabińskie-
go 15/5
I piętro

614,18 zł
bez 

mediów

2 pokoje
52,36 m2

36 851,00 zł 7370,00 zł 25 sierpnia 2016
godz. 16.00–16.20

5. Andersena 
38/2

parter

497,47 zł
bez 

mediów

1 pokój
42,41 m2

29 848,00 zł 5970,00 zł 25 sierpnia 2016
godz. 16.25–16.45

               Śląskie Centrum Logistyki SA 
             wynajmie:

    MAGAZYNY  
   I BIURA

Siedziba firmy: Gliwice, 
nr ref.: ŚCL29/DM/2016

Oferujemy:
1. Halę magazynową – o powierzchni ok. 2400 m2,

2. Halę produkcyjno – magazynową:  
powierzchnia ok. 2400 m2 z zapleczem 

socjalno-biurowym,
3. Nowoczesne pomieszczenia biurowe  

o powierzchni ok. 400 m2  
oraz o powierzchni 340 m2.

Obiekty zlokalizowane są bezpośrednio przy Drogowej 
Trasie Średnicowej, DK88, A4, niedaleko A1. Znajdują się 
na terenie większego kompleksu magazynowego, który 
jest ogrodzony, oświetlony, monitorowany przez agencję 
ochrony całą dobę. Na terenie znajduje się bocznica ko-
lejowa oraz terminal kontenerowy, wolny obszar celny  
oraz oddział celny.
Kontakt: tel. 606-928-898 lub e-mail: nieruchomosci@scl.com.pl.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr V/82/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 
marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice: wszystkie osoby, które złożyły wnio-
ski o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu do 31 grudnia 

2005 roku, a które nadal wyrażają chęć wyremontowania lokalu we wła-
snym zakresie i na własny koszt, powinny – w okresie od 1 września 2015 r. do  
30 września 2016 r. oraz w latach kolejnych – złożyć podanie na prezentowane 
lokale do remontu.

Niezłożenie wniosku spowoduje automatyczne wykreślenie z rejestru osób ubie-
gających się o wynajęcie mieszkania do remontu, bez odrębnego powiadamiania.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
PRZYPOMINA

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.zbmgli-
wice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółowych in-
formacji na temat proponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać również telefonicz-
nie 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.

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice OGŁASZA:

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr I przy ul. Rybnickiej 15.
2.  Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części 

gruntu w użytkowanie wieczyste.
3.  Powierzchnia lokalu: 87,97 m2.
4.  Skład lokalu: 4 pomieszczenia, dwa pomieszczenia komuni-

kacyjne, WC.
5.  Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – piwnica:  

10,74 m2 oraz WC o powierzchni 0,81 m2.
6.  Łączna powierzchnia: 99,52 m2.
7.  Kondygnacja: I.
8.  Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób 

trzecich.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1130/10000 

części w nieruchomości wspólnej.
10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr GL1G/00132851/1.
11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na dział-

ce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW nr 
GL1G/00011256/6.

12.  Cena wywoławcza – 159 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 7950,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od 

zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  

19 sierpnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
15.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 

5 września 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Bank 
Śląski SA Nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).

16.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 9 września 2016 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – po-
kój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11.

17.  Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres zamieszkania 

(prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną 

nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgod-

ność z oryginałem aktualny odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgod-

ność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń każdego ze 
wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu 
zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, 
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o nume-
rze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku 
niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych do-
datkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie poświad-
czonym podpisem,

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny nieru-

chomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

18.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11 w zaklejonych 
kopertach do godz. 15.00 dnia 5 września 2016 r. 

19.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM I TBS 

Sp. z o.o.
• winny posiadać następujące opis:

,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR I PRZY  
UL. RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.09.2016r.”.
20.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 dni 

od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z na-

byciem lokalu użytkowego.
21.  Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać , gdy została wybra-

na inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1.  Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr III przy  

ul. Rybnickiej 15.
2.  Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części 

gruntu w użytkowanie wieczyste.
3.  Powierzchnia lokalu: 147,20 m2.
4.  Skład lokalu: 7 pomieszczeń, przedpokój, pomieszczenie sa-

nitarne, WC.
5.  Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – WC o powierzchni 

0,81 m2.
6.  Łączna powierzchnia lokalu: 148,01 m2.
7.  Kondygnacja: II.
8.  Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób 

trzecich.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1680/10000 

części w nieruchomości wspólnej.
10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr GL1G/00132852/8.
11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na dział-

ce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW nr 
GL1G/00011256/6 .

12.  Cena wywoławcza – 230 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 11 500,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od 

zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  

19 sierpnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
15.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 

5 września 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Bank 
Śląski SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data 
wpływu wadium na konto).

16.  Termin i miejsce otwarcia ofert 9 września 2016 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – po-
kój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11.

17.  Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres zamieszkania 

(prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną 

nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgod-

ność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych 
za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników 
oraz oświadczeń każdego ze wspólników oraz oświadczeń 
wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich repre-
zentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o nume-
rze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku 
niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych do-
datkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie poświad-
czonym podpisem,

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny nieru-

chomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
18.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Bu-

dynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11 w za-
klejonych kopertach do godz. 15.00 dnia 5 września 2016 r. 

19.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM I TBS 

Sp. z o.o.
• winny posiadać następujące opis:

„OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR III  
PRZY UL. RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

09.09.2016 r.”.
20.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 dni 

od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z na-

byciem lokalu użytkowego.
21. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została wy-
brana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1.  Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr IV przy  

ul. Rybnickiej 15 – oficyna.
2.  Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części 

gruntu w użytkowanie wieczyste.
3.  Powierzchnia lokalu: 64,98 m2.
4.  Skład lokalu: 2 pomieszczenia, pomieszczenie WC. 
5.  Powierzchnia pomieszczenia przynależnego – 1,03 m2.
6.  Łączna powierzchnia lokalu: 66,01 m2.
7.  Kondygnacja: I.
8. Lokal obciążony jest umową najmu zawartą na czas nie-

określony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 749/10000 

części w nieruchomości wspólnej.
10.  Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr GL1G/00132853/5.
11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na dział-

ce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW nr 
GL1G/00011256/6.

12.  Cena wywoławcza – 75 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 3 750,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

14.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 19 sierp-
nia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.

15.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 
5 września 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Bank 
Śląski SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data 
wpływu wadium na konto).

16. Termin i miejsce otwarcia ofert 9 września 2016 r. godz. 10.00 
(część jawna i niejawna), sala konferencyjna – pokój 121 na I pię-
trze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11.

17. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres zamieszkania 

(prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną 

nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgod-

ność z oryginałem aktualny odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych 

za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników 
oraz oświadczeń każdego ze wspólników oraz oświadczeń 
wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich repre-
zentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o nume-
rze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku 
niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych do-
datkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie poświad-
czonym podpisem,

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny nieru-

chomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
18.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Bu-

dynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11 w za-
klejonych kopertach do godz. 15.00 dnia 5 września 2016 r. 

19.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM I TBS 

Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujące opis:

,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR IV  
PRZY UL. RYBNICKIEJ 15 – OFICYNA – NIE OTWIERAĆ  

PRZED DNIEM 09.09.2016r.”.
20.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 dni 

od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z na-

byciem lokalu użytkowego.
21.  Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została wybra-

na inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej ZBM I TBS 
Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na temat 
warunków przetargu można uzyskać pod numerami telefonów: 
32/339-29-01, 32/339-29-70.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności zabudowanej części nieruchomości, stanowiącej 
własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. 
Żeromskiego 48, oznaczonej jako 
• działka nr 1493/2 obręb Sośnica o powierzchni 

0,0461 ha, zapisanej w KW nr GL1G/00046196/1.
Termin przetargu: 6 września 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
134 300,00 zł
* Sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania podatkiem 
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn. DzU z 
2016 r., poz. 710 z późn. zm.
Wadium: 13 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 września 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności własności nieruchomości niezabudowanych, przy 
ul. Zygmuntowskiej, obejmujących 
• działkę nr 178/2, obręb Przyszówka, KW  

nr GL1G/00035481/6 oraz dział-
kę nr 179/2, obręb Przyszówka, KW  
nr GL1G/00034480/9.

Termin przetargu: 14 września 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
848 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek 
VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).
Wadium: 84 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 września 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
III ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości stanowią-

cej własność miasta Gliwice, położonej przy  
ul. I. Mościckiego w Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 658, obr. Żerniki, KW  

nr GL1G/00005738/4, powierzchnia gruntu 
0,1590 ha.

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
333 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% 
podatkiem VAT stosownie do ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). 
Wadium: 33 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 września 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności niezabudowanej nieruchomo-
ści, położonej na wschód od ul. Pszczyńskiej  
w Gliwicach, obejmującej 
• działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 

538/2 i 538/3 obręb Ligota Zabrska,  
o łącznej powierzchni 2,2759 ha, stanowią-
cej własność miasta Gliwice, zapisanej w KW  
nr GL1G/00038761/4.

Termin przetargu: 27 września 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
9 307 500,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).
Wadium: 930 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 września 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości, położonej  

w Gliwicach przy Drogowej Trasie Średnicowej  
i ul. Henryka Sienkiewicza, oznaczonej jako 
• działka nr 519/2, obręb Kłodnica, KW  

nr GL1G/00032996/8 o powierzchni gruntu 
0,6663 ha.

Termin przetargu: 28 września 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:  
1 080 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% 
podatkiem VAT stosownie do ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.).
Wadium: 108 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 września 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II ustny przetarg nieograniczony z obniżeniem ceny wy-
woławczej o 20%, na zbycie prawa własności nierucho-
mości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  
w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, dla której prowadzona 
jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta  
nr GL1G/00078992/4, obejmującej 
• działkę nr 144 o pow. 2574 m2 i działkę nr 153  

o pow. 9675 m2 obr. Kuźnica.
Termin przetargu: 29 września 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 1 224 880,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (DzU nr 177 z 2011 r., poz. 
1054 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia podlega 
opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, który został wliczony 
do ceny wywoławczej.
Wadium: 122 490,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 września 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r.,  

poz. 782 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na par-
terze budynku przy ul. Zwycięstwa 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.

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:

•	 nr 158/2016 do 29 sierpnia 2016 r.
•	 nr 159/2016 do 29 sierpnia 2016 r.
•	 nr 160/2016 do 31 sierpnia 2016 r.
•	 nr 161/2016 do 31 sierpnia 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

zbycia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 24/SP/2016 do 25 sierpnia 2016 r.

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.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12, zostały 
podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawie-
rające nieruchomości przeznaczone do:

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

wykazach.

sprzedaży na rzecz najemcy:
•	 nr 504–520 do 30 sierpnia 2016 r.

wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 459 do 29 sierpnia 2016 r

wydzierżawienia:
•	 nr 491–503 do 26 sierpnia 2016 r.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

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

• elektromonter – wykształcenie: min. 
zawodowe elektryczne, niekaralność, 
wymagane 2 letnie doświadczenie zawo-
dowe, znajomość rysunku elektrycznego 
oraz przyrządów elektropomiarowych, 
upr. energetyczne E1 o napięciu pow.  
1 kV, dyspozycyjność, konserwacja, remont 
i montaż inst. i sieci elektroenergetycznych, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice-Łabędy;

• operator linii obróbki blach i taśm – wy-
kształcenie: mile widziane zawodowe, mile 
widziane doświadczenie na podobnym 
stanowisku, mile widziane: obsługa środ-
ków transportu bliskiego, obsługa suwnicy 
z poziomu 0, zakres obowiązków: bezpo-
średnia obsługa linii wraz z wykonywaniem 

czynności przygotowawczych: zabudowa 
głowicy tnącej, założenie i ściągnięcie krę-
gów, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• fryzjer/ka – wykształcenie zawodowe 
kierunkowe, mile widziane doświadcze-
nie zawodowe, książeczka sanepidowska, 
fryzjerstwo damsko-męskie, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice; 

• kierowca kat. C+E – wykształcenie: za-
wodowe, prawo jazdy kat. C+E, miejsce 
pracy: Gliwice;

• hydraulik – wykształcenie: brak wymagań, 
wymagane doświadczenie, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, brak nałogów, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice i okolice;

• specjalista ds. wsparcia technicznego – 
wykształcenie: średnie, kier. informatyk, 
teleinformatyk, doświadczenie zawodo-
we: 6 miesięcy, mile widziana znajomość 
budowy sieci (LAN/WLAN), zakres obo-
wiązków: odbieranie połączeń przychodzą-
cych, obsługa i pomoc w rozwiązywaniu 
problemów technicznych Klientów, samo-
dzielne diagnozowanie usterek sieciowych, 
współpraca z zespołem Administratorów 
(drugi poziom HelpDesku), monitorowanie 
sieci LAN, WLAN, obsługa switchy L3, ubnt, 
mikrotik, CPE, odpisywanie na zgłoszenia 
e-mail oraz internetowego Biura Obsługi 
Klienta, dbanie o pozytywny wizerunek 
firmy, dwie zmiany, miejsce pracy: Knurów

Oferty z 11 sierpnia 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.

Śląskie Centrum Logistyki SA  
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierowca C+E (kółka PL-DE)
Siedziba firmy: Gliwice nr ref.: PL-DE/MSI/2016 

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 27 lat,
• nowoczesny tabor:  DAF XF 460 FT, SSC (2016),
• pracę w systemie 3/1,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu  

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

• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 
medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,

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

należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy. 

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR będzie 

dodatkowym atutem.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki 
SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek D, tel. 602-290-402 lub e-mail: 
transport@scl.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są także na 
stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DzU  
z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Numer naboru: GCOP.KD.210.4.2016
Dyrektor 

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1,

ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko 
samodzielnego referenta ds. zamówień publicznych w wymiarze niepełnego etatu , tj. ¾ etatu

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• prowadzenie zamówień w sprawach 

robót budowlanych, zakupu towarów 
i usług, zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych i Regulaminem Zamówień 
Publicznych Gliwickiego Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych,

• prowadzenie postępowań powyżej 30 
tys. euro zgodnie z  Prawem Zamówień 
Publicznych, w tym m.in.:
- weryfikacja prawidłowości i komplet-
ności ofert składanych w postępowa-
niach o zamówienie publiczne,
- nadzór nad prawidłowością stoso-
wania zasad szacowania wartości za-
mówienia, 
- przygotowywanie dokumentacji do-
tyczącej prowadzonego postępowania 
o zamówienie publiczne,
- kompletowanie i opisywanie doku-
mentów z wyłonienia Wykonawcy,
- sporządzanie protokołów postępowań 
o zamówienie publiczne, 
- odpowiedzialność za organizację kon-
taktów z Wykonawcami;

• prowadzenie postępowań poniżej 30 
tys. euro zgodnie z Regulaminem za-
mówień publicznych GCOP,

• przygotowywanie ogłoszeń, przeka-
zywanie i zamieszczanie informacji 
wymaganych PZP na tablicę ogłoszeń, 
stronę WWW GCOP, Portal UZP, BIP,

• sporządzanie i aktualizacja rocznego 
planu zakupów i planu postępowań 
poniżej i powyżej 30 000 euro, prowa-
dzenie Rejestru Zamówień Publicznych, 
Rejestru zleceń oraz Rejestru umów,

• przechowywanie i archiwizacja doku-
mentacji postępowań o zamówienia 
publiczne,

• sporządzanie sprawozdawczości 
z udzielonych zamówień

• prowadzenie całości spraw dotyczących 
umów cywilnoprawnych, w tym m.in. 
media, telefony, umowy kupna-sprze-
daży, umowy na roboty budowlane 
etc.:
- tworzenie umów we współpracy 
z Kancelarią prawną i kontrola czyn-
ności związanych z ich zawarciem,
- opisywanie formalno-prawne faktur, 
rachunków związanych z zamówienia-
mi publicznymi, weryfikacja zgodności 
z umową, 
- prowadzenie rejestru dostawców oraz 
sporządzanie półrocznej sprawozdaw-
czości umów;

• współpraca z Urzędem Miejskim w Gli-
wicach w szczególności z Wydziałem 
Zamówień Publicznych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie co najmniej średnie;
• staż pracy:

- wykształcenie wyższe - co najmniej 2 
letnie udokumentowane doświadcze-
nie zawodowe w zakresie zamówień 
publicznych po stronie Zamawiają-
cego,
- wykształcenie średnie – co najmniej 4 
letnie udokumentowane doświadcze-
nie zawodowe w zakresie zamówień 
publicznych po stronie Zamawiającego;

• niekaralność za przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwa skarbowe.

Dodatkowe wymagania:
• praktyczna znajomość Ustawy Prawo 

zamówień publicznych wraz z przepi-
sami wykonawczymi;

• znajomość Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy o finansach publicznych;

• znajomość wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
na lata 2014–2020;

• doświadczenie w realizacji zadań 
związanych z zamówieniami publicz-
nymi w ramach co najmniej 1 projektu 
współfinansowanego z funduszy struk-
turalnych;

• biegła obsługa komputera (Microsoft 
Office, środowisko Windows). 

Cechy charakteru:
• komunikatywność, umiejętność współ-
pracy, samodzielność, skrupulatność.
Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:
1. Miejsce pracy: GCOP, ul. Zwycięstwa 1, 
44-100 Gliwice.
2. Warunki pracy: praca w budynku 
wielokondygnacyjnym nieprzystoso-
wanym dla osób niepełnosprawnych, 
praca na II piętrze, praca z urządze-
niami biurowymi- praca z monitorem 
ekranowym  z określonym dobowym 
wymiarem czasu pracy, kserokopiarką, 
praca z ludźmi.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowa-

ny na stronie internetowej www.gcop.
gliwice.pl),

• kserokopie dokumentów poświadcza-
jących posiadane doświadczenie zawo-
dowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na stronie 
internetowej www.gcop.gliwice.pl).

List motywacyjny, CV oraz oświad-
czenia kandydata powinny być wła-
snoręcznie podpisane. Wszystkie do-
kumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 

Informacje dodatkowe:
• Dokumenty aplikacyjne należy składać 
w terminie do 22 sierpnia 2016 r. do godz. 
12.00 w sekretariacie GCOP przy ul. Zwycię-
stwa 1 w Gliwicach (44-100 Gliwice, ul. Zwy-
cięstwa 1 - II piętro) w zaklejonej kopercie 
opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko 
urzędnicze – referent ds. zamówień publicz-
nych”, numerem ogłoszenia oraz imieniem 
i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być prze-
kazywane jedynie w formie papierowej. 
Złożone po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. W przypadku przesyłania 
oferty za pośrednictwem poczty decyduje 
data jej wpływu.
W przypadku napływu więcej niż 15 apli-
kacji, które spełniają wymagania formalne, 
przeprowadzony zostanie test merytorycz-
ny. Termin ewentualnego testu – 24 sierpnia 
2016 r. godz. 12.00 w siedzibie GCOP przy 
ul Zwycięstwa 1 w Gliwicach. 
Rozmowy z wyłonionymi kandydatami 
odbędą się w dniach 26–29 sierpnia 2016 r.
• Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-04-77.
• Dyrektor zastrzega sobie prawo do od-
wołania konkursu bez podania przyczyn.
• Zgodnie z regulaminem naboru na wol-
ne stanowiska urzędnicze w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych lista 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne umieszczana jest na stronie in-
ternetowej GCOP,  zawiera imiona i nazwi-
ska kandydatów oraz ich miejsca zamiesz-
kania w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego.
• Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (DzU 
z 2014 r., poz. 1202):
a) w oparciu o art. 15 - dane osobowe osoby 
zatrudnionej podlegają publikacji w Biule-
tynie Informacji Publicznej.
b) na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli 
w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających wy-
magania dodatkowe.
• W miesiącu poprzedzającym datę publika-
cji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych w Gliwic-
kim Centrum Organizacji Pozarządowych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

Numer naboru 2/2016

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z 1 SIERPNIA 2016

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice plac Inwalidów Wojennych 12
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (księgowy)

W DZIALE KSIĘGOWOŚCI
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• windykacja należności, a w szczególności rozliczeń wynikających 

z umów zawartych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
dotyczących dzierżaw gruntów,

• przygotowanie umów dzierżaw dla budynków zidentyfikowa-
nych w trakcie rozliczania różnic inwentaryzacyjnych,

• zlecanie aktualizacji mapy zasadniczej dla przypadków opisa-
nych w pkt. 2 w celu prawidłowego prowadzenia ewidencji 
bilansowej miasta Gliwice. 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• co najmniej rok doświadczenia zawodowego,
• znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości (t.j. DzU 

z 2013 r., poz. 330), o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. DzU z 2014 r., poz. 851), ustawy o finansach 
publicznych (t.j. DzU z 2013 r., poz. 885),

• umiejętność prowadzenia ewidencji środków trwałych  
oraz wyposażenia,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe: 
• obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
• umiejętność redagowania pism urzędowych,
• umiejętność pracy w zespole.
Cechy charakteru:
• komunikatywność,
• sumienność,
• zorganizowanie,
• odporność na stres.
Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, praca na I, II  

lub III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej plac Inwali-
dów Wojennych 1–3 lub 12 Gliwice,

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

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

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl  
w zakładce Praca)

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

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie),
• oświadczenie od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  

oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

• oświadczenia z klauzulą:
  – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-

wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych – (t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 2135)”,

  – „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – (DzU z 2016 r., poz. 446)”.

Oświadczenia, muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzo-
ne w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mogą zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem. 
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamknię-

tych kopertach oznaczonych nr naboru 2/2016, w Sekretariacie 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (I Piętro),  plac Inwalidów 
Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:  
19 sierpnia 2016 r. do godz. 13.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpatrywane. 

• Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie 
lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

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

• Planowany termin przeprowadzenia testów merytorycznych 
29 sierpnia 2016 r. godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie 

Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny na stronie 
internetowej www.zgm-gliwice.pl w zakładce Praca,

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do testów 
merytorycznych wyłącznie kandydatów, których dokumenty 
aplikacyjne spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu 
o naborze,

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwro-
tem dokumentów mogą je odebrać w Zakładzie zgłaszając się 
osobiście, nieodebrane dokumenty po trzech miesiącach od 
dnia naboru podlegają zniszczeniu,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych – (DzU z 2016 r., poz. 446) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru.,

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym da-
tę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym 
mowa wyżej jest mniejszy niż 6% kandydat, chcący skorzystać 
z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu składa wraz z wy-
maganymi dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

nabór nr KD.210.22.2016.USC-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Zatrudnienie nastąpi na czas określony do 31 grudnia 2017 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy/Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pok. 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,

• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 26 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w 
Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

KOMUNIKATY

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZENIA

ogłasza, że dnia 20 października 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Żeleńskiego-Boya 12, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr 
GL1G/00005081/3, oznaczonej jako działka nr 461 o pow. 0,2447 ha, obr. Przyszówka, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane (Bi), zabudowanej budynkiem o charakterze użytkowym 
o powierzchni użytkowej 865,92 m2, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone żadne roszczenia.
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej nr GL1G/00005081/3 
nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń.
Nieruchomość nie jest również przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości:  
2 180 000,00 zł
Wadium: 218 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 21 800,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
i usług (DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.) przedmiotowa transak-
cja zbycia będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10.
Działka nr 461 została przeznaczona do zbycia w drodze ustnego prze-
targu nieograniczonego na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego 
nr 377/14 z  29 grudnia 2014 r. zmienionego zarządzeniem nr 605/15 
z 28 grudnia 2015 r. oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice wy-
konującego zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-2970/16 
z 22 czerwca 2016 r. i wykazu nr 16/SP/2016 stanowiącego załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 
Opis nieruchomości: 
Nieruchomość zabudowana III kondygnacyjnym budynkiem o przeznacze-
niu użytkowym, wybudowanym w 1978 r., w dobrym stanie technicznym: 
częściowo wymienione instalacje, nowe plastikowe okna, wymienione 
pokrycie dachowe, odświeżona (wymalowana) elewacja.
Zgodnie z posiadaną inwentaryzacją powierzchnia użytkowa budynku 
wynosi 865,92 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, c.o. wraz z dwoma kotłami gazowymi na gaz ziemny 
„JUBAM”, gazową (przyłącze do kotłowni) i telefoniczną. Prawnie nie został 
zapewniony dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez 
działkę sąsiednią o nr 467, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym osób 
fizycznych. Nad siecią został wybudowany budynek hali magazynowo-skła-
dowej na podstawie pozwolenia na budowę nr AB-7353/1595/2007r. z 12 
grudnia 2007 r. Aktualnie brak jest zawartych umów na dostawę mediów.
Teren wokół budynku zagospodarowany zielenią, częściowo utwardzony 
i ogrodzony, z tym że ogrodzenie częściowo nie pokrywa się z granicami 
geodezyjnymi działki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz 
usługowa.
W ewidencji gruntów i budynków oraz na mapach geodezyjnych w Pań-
stwowym Zasobie Geodezyjnym figuruje budynek o nr ewidencyjnym 
2024 o pow. zabudowy 15 m2, który faktycznie w terenie nie istnieje.
Nieruchomość była dotychczas wykorzystywana na potrzeby statutowe 
Rejonu Dróg w Gliwicach, występującego w strukturze organizacyjnej 
Oddziału GDDKiA w Katowicach. 
W planie zagospodarowania przestrzennego działka usytuowana jest 
na terenach zabudowy usługowej, oznaczonych symbolem 17U oraz 
w niewielkim fragmencie na terenach komunikacji drogowej istniejącej 
i modernizowanej oraz projektowanej – ulice lokalne, oznaczonych sym-
bolem 20 KL. Nie wyklucza się, iż w związku z powyższym w przyszłości 
miasto Gliwice może zwrócić się do nowego właściciela nieruchomości 
o wykup tej części działki w celu realizacji założeń miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. Działka położona jest w granicach strefy 
obserwacji archeologicznej i w granicach Obszaru Rewitalizacji Łabędy.
Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: sposób zagospodaro-
wania zgodny z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Termin zagospodarowania nieruchomości nie zostaje 
ustalony ze względu na fakt, iż działka jest już zabudowana.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są 
do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą 
określone w niniejszym ogłoszeniu wadium w formie pieniężnej do 
13 października 2016 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„I przetarg ustny nieograniczony, działka nr 461 obr. Przyszówka, imię 

i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania ww. 
rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Wniesione wadium podlega:

• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości 
przez oferenta, który przetarg wygra,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie 
wygrają, bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia 
umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. 

Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami do rekompen-
saty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną 
rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, 
w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprzekraczającej 
wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy 
z 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – tj. 
DzU z 2014 r., poz. 1090), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu 
i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo 
do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 
granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uisz-
czenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia 
się od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć 
do  13 października 2016 r. do godz. 17.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w wojewódzkim 
rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z okre-
śleniem wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty i posiadać 
stosowną adnotację na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej formie oraz 
wysokości rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu 
przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. 
zm.) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanego 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – art. 1 ww. ustawy. 
Warunki uczestnictwa w przetargu:

• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie oraz oka-
zanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu 
wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej 
na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego 
lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków do dokonywania 
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach - tel. 
32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

ogłasza, że 19 września 2016 r. o godz. 12.00 w sali 34 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa 
własności lokalu mieszkalnego nr 15, stanowiącego własność Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 31,70 m2 
wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 15 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Łużyckiej 2B, wraz z udziałem 
wynoszącym 4/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu do 5 grudnia 
2089 r., oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 293 o pow. 3.731 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..

Dla przedmiotowego lokalu składającego się z jednego pokoju, 
kuchni, łazienki i przedpokoju, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00048429/8. Powierzchnia 
lokalu wynosi 31,70 m2 + przynależna piwnica o powierzchni 1,50 m2.
W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone żadne rosz-
czenia.
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej nr GL1G/00048429/8 
nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 
120 000,00 zł 
Wadium: 12 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1200,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ni-
niejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT – art. 
43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
Z przedmiotowym lokalem związany jest obowiązek wnoszenia opłat 
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 10,86 zł, 
płatnych do 31 marca każdego roku bez wezwania, z góry za dany rok.
Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe 
wynosi 1% ceny.
Zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji 
nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie 
zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu 
dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości 
określonej na dzień aktualizacji opłaty.
Nie pobiera się pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, 
gdyż jest już ono ustanowione.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują m.in. przepisy ustawy 
z 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1892).
Przedmiotowa nieruchomość lokalowa została przeznaczona do 
zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podsta-
wie zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 158/16 z  17 maja 2016 r.  
i zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania 
z zakresu administracji rządowej nr PM-2913/16 z 7 czerwca 2016 r.  
oraz wykazu nr 14/SP/2016 stanowiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
Opis nieruchomości: 
Lokal mieszkalny nr 15 o pow. 31,70 m2 stanowi własność Skarbu 
Państwa i składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju 
wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,50 m2, z którym związany 
jest udział 4/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu do 5 grudnia 2089 r., oznaczonego 
geodezyjnie jako działka nr 293 o pow. 3731 m2, obr. Politechnika, 
KW GL1G/00033650/8, stanowiącego własność miasta Gliwice.
Lokal usytuowany jest na IV piętrze w wielorodzinnym, 10 piętrowym 
budynku położonym przy ul. Łużyckiej 2–2C.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego działka nr 293, na której położony jest ww. budynek, 
usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem 5UM, co oznacza 
tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej o wysokiej intensyw-
ności zabudowy.
W sąsiedztwie budynku znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna, mieszkalno-usługowa oraz Politechnika Śląska w Gliwicach. 
Nieruchomość położona jest w centrum miasta, w bliskiej odległości 
od przystanków komunikacji miejskiej w okolicy placu Krakowskiego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani 
są do zapoznania się ze stanem nieruchomości. 
Nieruchomość zostanie udostępniona celem oględzin 6 września 
2016 r. w godz. 15.10–15.40.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium w formie 
pieniężnej do 14 września 2016 r. na konto Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z zaznaczeniem „I ustny przetarg nieograniczony, lokal 
mieszkalny przy ul. Łużyckiej 2B/15, imię i nazwisko, PESEL lub 
nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania 
ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  
Wniesione wadium podlega:

• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny nierucho-
mości przez oferenta, który przetarg wygra,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu 
nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od 
zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. 

Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami do re-
kompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z by-
łego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia 
w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku 
wniesienia wadium, w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości 
kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do 
rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy z  8 lipca 2005 r. o realizacji 
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1090), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu 
i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej 
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych 
poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne 
zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego 
wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Przedmio-
towe dokumenty należy przedłożyć do 14 września 2016 r. do 
godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w wojewódzkim 
rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozosta-
wienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji prawa do rekom-
pensaty i posiadać stosowną adnotację na decyzji lub zaświadczeniu 
o wybranej formie oraz wysokości rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 
ww. ustawy).
Warunki uczestnictwa w przetargu:

• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obec-

nej na przetargu,
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed 

przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego 
lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• kazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków do do-
konywania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełno-
mocnictwem drugiego, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach tel. 32/338-64-23. 
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI  
SKARBU PAŃSTWA
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice 

informuje,  
że od 1 sierpnia 2016 r. niepełnosprawni mieszkańcy Gliwic 

mogą skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej.
Usługi realizowane będą przez Stowarzyszenie FAON.

Osoby zainteresowane mogą 
zamawiać usługi:
• telefonicznie pod nr tel.: 607-453-

646 od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 9.00 do 15.00,

• przez Internet pod adresem 
faon@faon.pl,

• osobiście w biurze koordynatora 
w siedzibie Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych, ul. 
Jagiellońska 21 w Gliwicach,  
w każdy piątek od 9.00 do 15.00.

OGŁOSZENIA

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uprzejmie informu-
je, że wzorem lat ubiegłych poszukuje partnerów do udziału  
w „Gliwickim Dniu dla Zdrowia”, którego celem jest profilaktyka  
i promocja zdrowia skierowana do mieszkańców. 
Termin akcji: 22 października 2016 r. w godz. 10.00–15.00

Zapraszamy podmioty lecznicze z terenu miasta Gliwice do współpracy przy 
organizacji Gliwickiego Dnia dla Zdrowia poprzez zaproponowanie działań 
leczniczych (konsultacje, porady specjalistyczne, badania) w ramach Państwa 
działalności. 
Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie deklaracji dostępnej na 
stronie https://gliwice.eu/miasto/zdrowie-i-pomoc-spoleczna/ochrona-i-
-promocja-zdrowia. Deklarację można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać w formie elektronicznej 
na adres: zd@um.gliwice.pl do dnia 23 września 2016 r. 
Osoba do kontaktu: Beata Jeżyk – Urząd Miejski Gliwice, Wydział Zdrowia i 
Spraw Społecznych, tel. 32/238-54-33; mail: jezyk_b@um.gliwice.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice 

informuje,  
iż dostępne są już wnioski o przyznanie stypendium  

szkolnego na rok szkolny 2016/2017.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  

od 1 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r. (uczniowie) lub do 14 paź-
dziernika 2016 r. (słuchacze kolegium) w Ośrodku Pomocy Społecznej 

przy ul. Górnych Wałów 9 oraz następujących rejonach:
• Filia nr 1 w Sośnicy, ul. Reymonta 18  
• Filia nr 2 w Łabędach, ul. Fiołkowa 26  

• Filia nr 3, ul. Bojkowska 20 
Pełny wykaz ulic podlegających pod filie i siedzibę Ośrodka dostępny 
jest na stronie internetowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Rejony”.

Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wnio-
sku, uprawniający do stypendium, nie może przekroczyć 514 zł netto.

Szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne są na stronie inter-
netowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc materialna  

o charakterze socjalnym”.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie  
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach pod adresem 

www.opsgliwice.pl.

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc 
w ramach programu „Wyprawka szkolna” 
skierowana jest do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektual-

ną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektu-

alną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym,

6. z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją,

7. z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera,

8. z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepeł-
nosprawność wymieniona w pkt 
1–7, którzy posiadają orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalne-
go, uczęszczających w roku szkol-
nym 2016/2017 do szkół dla dzieci 
i młodzieży do:
	klasy VI szkoły podstawowej,
	klasy III gimnazjum,
	szkoły ponadgimnazjalnej: zasadni-

czej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego, technikum 
lub szkoły specjalnej przysposa-
biającej do pracy dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

Wnioski o przyznanie dofinanso-
wania do zakupu podręczników należy 
składać w szkole, do której uczeń będzie 

uczęszczał w nadchodzącym roku szkol-
nym, w nieprzekraczalnym terminie do  
30 września br.

Do wniosku należy dołączyć kopię 
orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego.

W przypadku uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym posiada-
jących orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dofinansowanie obejmuje 
również zakup materiałów edukacyjnych. 

Wartość pomocy finansowej jest uza-
leżniona od rodzaju niepełnosprawności 
oraz typu szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał – szczegółowych informacji 
udzielają szkoły oraz pracownicy Wydziału 
Edukacji UM.

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom 
nastąpi po przedłożeniu przez rodziców 
w szkole dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych 
zasad składania wniosków i refundowania 
wydatków należy pozyskać w szkole, w któ-
rej uczeń będzie objęty pomocą w ramach 
programu „Wyprawka szkolna”.

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

Przedsiębiorstwo Remontów  
Ulic i Mostów SA,  

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
rozważa możliwość zakupu nw. 

urządzenia:
Rozsypywacz grysu do walca dro-
gowego (uruchamiany z kabiny 

operatora)
W związku z powyższym zapraszamy 

do składania ofert: e-mail:  
jskiba@pruim.gliwice.pl.

Kontakt telefoniczny: 32/270-40-03,  
wew. 140.

Przedsiębiorstwo Remontów  
Ulic i Mostów SA,  

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
rozważa możliwość zakupu  

nw. pojazdu:
Samochód dostawczy do 3,5t (po-
dwójna kabina) 6- lub 7-osobowy  
z zabudową skrzyniową z plandek

W związku z powyższym zapraszamy 
do składania ofert: e-mail:  
jskiba@pruim.gliwice.pl.

Kontakt telefoniczny: 32/270-40-03,  
wew. 140.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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