
Następne wydanie MSI  
ukaże się  w środę, 
5 stycznia  2005 r.
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SYLWESTER POD GWIAZDAMI
Mieszkańcy Gliwic będą mogli wziąć udział w tradycyjnej zabawie 

sylwestrowej na Placu Krakowskim pod gołym niebem. Rozpocznie się ona 
o godz. 22.30 w ostatnim dniu roku. Wystąpią: Marcin Rozynek z zespołem 
i grupa bluesowa Funky Stuff. Nie zabraknie też tanecznych nagrań muzyki 
mechanicznej. Impreza potrwa do godz. 1.30. Organizatorami plenerowego po-
witania Nowego Roku są: samorząd miasta Gliwice oraz Impresariat Gliwickiego 
Teatru Muzycznego. 

Marcin Rozynek był w młodości zagorzałym fanem grupy U2 – stopnio-
wo jego zainteresowania zaczęły się rozszerzać. Inspirację czerpał z twórczości 
The Cure, Cocteau Twins, Dead Can Dance, Faith No More. W maju ubiegłego 
roku wydał płytę„Księga urodzaju”. – Powstała bogata paleta barw, prawdziwy 
kalejdoskop niebanalnych tekstów i ciekawych pomysłów aranżacyjnych – orzekli 
recenzenci. Podczas gliwickiego występu artysta przedstawi z pewnością swoje 
największe przeboje: „Siłacz”, „Najlepsze” czy „Następny będziesz ty”.

Kulminacją sylwestrowej nocy będzie pokaz sztucznych ogni. Po półno-
cy wystąpi grupa Funky Stuff. Muzyka zespołu jest mieszanką bluesa, funky 
i rock&rolla. Grupa wykonuje nie tylko własne utwory, ale również kompozycje 
swoich mistrzów (w tym m.in. Jimmy’ego Hendrixa) w ciekawych interpretacjach. 
W zespole grają: Marcin Copik – gitary, Michał Gondek – bas i Marcin Piśniak 
– perkusja. Wokalistką Funky Stuff jest Elżbieta Ożóg. Organizatorzy przewi-
dzieli ponadto dodatkowe atrakcje w postaci konkursów z nagrodami. W trakcie 
całej imprezy będzie obowiązywał regulamin porządkowy (bezwzględny zakaz 
wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych).  (luz)
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SESJA BUDŻETOWA
W środę, 22 grudnia, w sali sesyjnej 

UM w Gliwicach zbierze się Rada Miejska. 
Radni będą debatować nad  budżetem mia-
sta na 2005 rok. W programie obrad prze-
widziano również rozpatrzenie projektów 
uchwał dotyczących m.in.: zatwierdzenia 
miejskiego programu działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, przystąpienia 
do sporządzenia dwóch miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
Gliwic (obszary „Niepaszyce” i „Brzezinka” 
w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej), 
a także nowelizacji wcześniejszych uchwał 
o kształtowaniu wysokości opłat za pobyt 
dzieci w żłobkach miejskich oraz zasadach 
pobierania i terminach regulowania opłat 
targowych, obowiązujących na terenie mia-
sta. Początek posiedzenia – godz. 13.00. 
Szczegółowy porządek obrad publikujemy 
na stronie 8. (luz)

SZPITALE MUSZĄ POCZEKAĆ
– Aktualnie nie ma podstaw prawnych do rozpatrzenia przedłożonych wnio-

sków gliwickich szpitali – napisała Ewa Kolonko, dyrektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w piśmie skierowanym do prezydenta 
Gliwic, Zygmunta Frankiewicza. W ten sposób odpowiedziała na wcześniejszą 
prośbę gliwickich władz samorządowych o udzielenie zadłużonym szpitalom pożyczki 
ze środków budżetu państwa w celu wsparcia prowadzonych działań restrukturyza-
cyjnych. Wyjaśniła zarazem, że będzie to możliwe po zakończeniu trwającej obec-
nie procedury legislacyjnej i uchwaleniu oczekiwanej ustawy o pomocy publicznej 
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. – W październiku Rada 
Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy i skierowała ją do Sejmu. 
Proponowana zmiana umożliwia zaciąganie przez samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa. W imieniu Skarbu Państwa ma to 
robić Bank Gospodarstwa Krajowego – poinformowała w swoim piśmie Ewa Kolon-
ko. (luz)

WAŻENIE CIĘŻARÓWEK
Na terenie Gliwic znajduje się 7 stanowisk pomiarowych, umożliwiających dokładne 
ważenie przejeżdżających tamtędy samochodów i mierzenie nacisku na osie pojaz-
dów. Stanowiska są usytuowane przy uczęszczanych arteriach komunikacyjnych 
(drogi krajowe – ulice: Pszczyńska, Rybnicka, Toszecka, Wyczółkowskiego oraz 
trasa DK-88 nad ul. Portową). 

W maju ubiegłego roku zapoczątkowano w mieście akcję ważenia ciężarówek oraz 
dużych pojazdów o wymiarach ponadnormatywnych. Zadanie to realizują uprawnieni 
pracownicy Referatu Drogowego Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Ko-
munalnych UM. Dysponują przenośną wagą do pomiarów dynamicznych. Mają prawo do 
nakładania na kierowców kar pieniężnych, jeśli łączna masa lub gabaryty samochodów, 
bądź też nacisk na ich osie przekraczają dopuszczalne wielkości. Uzyskane w ten sposób 
środki finansowe są przeznaczane na utrzymanie dróg publicznych w mieście. Nałożono 
do tej pory 22 mandaty na łączną kwotę ok. 50 tysięcy zł. Pieniądze te nie wpłynęły jed-
nak w całości na konto UM. Wyegzekwowano dotąd tylko 25% należności. Z miejskich 
stanowisk pomiarowych w obrębie Gliwic korzystają również kontrolerzy Wojewódzkiej 
Inspekcji Transportu Drogowego w Katowicach. Wystawili oni 15 mandatów na łączną 
kwotę ok. 120 tysięcy zł za przejazd po mieście przeciążonych lub przekraczających do-
puszczalne wielkości pojazdów. Nie wszyscy z ukaranych zapłacili. Uregulowano dotąd 
ok. 25% należności zasilających również konto UM. (luz)

WYKLUWA SIĘ NOWA JAKOŚĆ
W czwartek, 9 grudnia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
odbyła się uroczysta inauguracja programu „Inkubator Nowych Technologii 
– model funkcjonowania w sieci”, finansowanego z Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG III C – Trójkąt Weimarski. 

Projekt ten jest wdrażany przez czterech partnerów: Miasto Gliwice, Starostwo 
Powiatowe w Gliwicach, Agit Gmbh (Aachen – Niemcy), Eurasante (Lille – Francja). 
Ma on na celu wymianę doświadczeń w zarządzaniu inkubatorami przedsiębiorczości 
oraz w przygotowaniu kadry urzędniczej, potrzebnej w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw. W realizacji projektu wezmą udział pracownicy samorządowi, a także 
zarządcy istniejących inkubatorów w Gliwicach i Knurowie. Przedsięwzięcie potrwa 
do końca 2005 roku. Powinno doprowadzić do nawiązania interesujących kontaktów 
zagranicznych oraz stworzenia modelu inkubatora, dostosowanego do rodzimych 
realiów gospodarczych. 

W konferencji wzięło udział około 50 osób: przedstawicieli śląskich samorzą-
dów,  przedsiębiorców z naszego regionu oraz reprezentantów Politechniki Śląskiej. 
Podczas spotkania przedstawiono założenia projektu stworzenia modelu inkubatora 
nowych technologii w naszym mieście. Zorganizowano również dwudniowe warsz-
taty dla samorządowców i zarządców lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości. 
Umożliwiły one skorygowanie metod pracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami 
z rejonu Gliwic. (al)

CANTATE DEO
Po siedmioletniej prze-
rwie postanowiono re-
aktywować festiwal pio-
senki religijnej „Cantate 
Deo”. Przygotowuje go 
Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży Diecezji 
Gliwickiej. 

Impreza odbędzie się w dniach od 
24 do 26 czerwca 2005 r. w muszli koncerto-
wej Parafii pw. Św. Jacka przy ul. Przedwio-
śnie w gliwickiej dzielnicy Sośnica. Zespoły 
i soliści zainteresowani udziałem w imprezie 
muszą przesłać zgłoszenia do 20 maja 2005 r. 
na adres: Festiwal Cantate Deo, ul. Jana 
Pawła II 5a, 44-100 Gliwice lub dostarczyć 
je tam osobiście. Powinny one zawierać: wypeł-
nioną kartę uczestnictwa (do pobrania ze strony 
www.cantate.pl) oraz kasetę lub płytę z nagraniami 
dwóch piosenek konkursowych, zapis nutowy pio-
senek z tekstem, oddzielnie maszynopis samego 
tekstu. Czas planowanego występu nie może prze-
kroczyć 15 minut. Organizatorzy będą udzielać in-
formacji o osobach zakwalifikowanych do konkursu 
od 1 czerwca 2005 r.

Pierwszą edycję „Cantate Deo” zorganizowa-
no w Gliwicach w 1981 roku. Do 1997 roku była 
to jedna z ważniejszych imprez religijno – kultural-
nych w Polsce. Jej celem jest m.in. popularyzacja 
muzyki i piosenki religijnej, ożywienie religijnego 
ruchu artystycznego oraz integracja środowiska 
młodzieży. Patronat nad festiwalem objęli: ksiądz 
biskup Jan Wieczorek – ordynariusz Diecezji 
Gliwickiej, Michał Czarski – marszałek wojewódz-
twa śląskiego i Zygmunt Frankiewicz – prezydent 
Gliwic. (al)
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KOMPUTERY 
W DYDAKTYCE

q  Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży 
KANA prowadzi zapisy osób zainteresowanych 
udziałem w bezpłatnych szkoleniach dla nauczy-
cieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
pt. „Multimedia w dydaktyce”. Uczestnictwo 
w zajęciach pozwoli opanować umiejętność 
projektowania i wykorzystania prezentacji 
multimedialnych w pracy dydaktycznej. Umoż-
liwi też podniesienie kwalifikacji zawodowych 
oraz zdobycie praktycznych umiejętności 
w dziedzinie informatyki. Warunkiem udziału 
 w kursach jest podstawowa znajomość obsługi 
komputera. Szczegółowe informacje na temat 
terminów szkoleń oraz formularze zgłoszenio-
we są dostępne w internecie pod adresem:  
www.kana.gliwice.pl/siemens-dydaktyka. Nabór 
chętnych jest prowadzony również w sekretariacie 
KANY przy ul. Jana Pawła II nr 7, od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8.30 do 15.00. Informacje 
telefoniczne: 230-89-41.

q W lutym przyszłego roku w gliwickiej KANIE 
rozpoczną się pilotażowe szkolenia komputerowe 
dla nauczycieli pt. ,,Komputer w dydaktyce”. Bliższe 
informacje są umieszczone na stronie internetowej 
www.teach-it.net. 

q  Po raz dziewiąty ogłoszono międzynarodo-
wy konkurs multimedialny dla młodzieży szkół po-
nadpodstawowych. Nosi on nazwę „Join Multimedia 
2005”. W rywalizacji mogą uczestniczyć zespoły 
uczniów z całej Europy, w wieku od 12 do 21 lat. Jury 
oceniać będzie prace w dwóch kategoriach wieko-
wych: od 12 do 15 lat oraz od 16 do 21 lat. Z udziału 
w konkursie wyłączono studentów szkół wyższych. 
Ocenie podlegać będzie prezentacja multimedialna 
przygotowana w języku angielskim lub niemieckim. 
Szczegółowe informacje są dostępne pod interneto-
wym adresem www.siemens.com/join_multimedia 
oraz w siedzibie KANY. (boma)

PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ
Do 23 grudnia będzie trwała WIGILIJNA 

AKCJA POMOCY BIEDNYM pod hasłem 
„Podziel się miłością”. Jest to wspólne przed-
sięwzięcie charytatywne CARITAS Diecezji 
Gliwickiej i Oddziału Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Gliwicach. Organizatorzy prowadzą 
zbiórkę niezbędnych artykułów dla najuboż-
szych mieszkańców Gliwic. Klienci gliwic-
kich supermarketów „Biedronka”, „Minimal” 
i „Tesco” mogą przekazać swoje zakupy osobom 
potrzebującym. W wymienionych placów-
kach pojawiły się w tym celu specjalne kosze 
oznaczone hasłem promocyjnym akcji. 
Zebrane w nich dary zostaną rozprowadzone 
w postaci paczek świątecznych wśród najuboż-
szych rodzin w mieście. (luz)

EKOLOGICZNA
ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził 
kontrolę gospodarki odpadami w Zakładzie Usługowo-Produkcyjnym TWK 
przy ul. Św. Urbana 15 w Gliwicach. 

Powodem wizytacji w tej firmie były skargi mieszkańców na uciążliwą dla oto-
czenia spalarnię odpadów, usytuowaną w bliskim sąsiedztwie przedsiębiorstwa 
IZO-ERG. Kontrola wykazała, że do spalarni trafiały substancje niebezpieczne. 
Spalano w niej odpady pochodzące z różnych źródeł, nie mając jednak wyma-
ganego zezwolenia na gospodarcze korzystanie ze środowiska. Konsekwencją 
takiego postępowania była emisja zanieczyszczeń atmosferycznych. W tej sytuacji 
WIOŚ wszczął postępowanie administracyjne w celu wstrzymania działalności 
firmy TWK, w związku z wprowadzaniem bez wymaganego pozwolenia do środo-
wiska „substancji powstających w wyniku termicznego przekształcania odpadów”. 
Właścicieli zakładu wezwano do wzięcia udziału w rozprawie administracyjnej 
w siedzibie WIOŚ w Katowicach.  (luz)

SAMOCHODY DLA POLICJI

Gliwicka Straż Miejska - realizując obietnicę prezydenta miasta Zygmunta Fran-
kiewicza – przekazała dwa samochody Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. 
Pojazdy marki Renault Kangoo trafiły do nowych właścicieli 15 grudnia. Tego dnia 
wjechały na teren KMP przy ul. Powstańców Warszawy 12. Jedno auto będzie 
wykorzystywane jako radiowóz operacyjny przez grupę ds. nieletnich, drugie trafi 
do funkcjonariuszy z pionu prewencji. (al) 

OFERTA DLA RODZICÓW
Rodzice, którzy pragną poszaleć w noc sylwestrową i nie wiedzą, komu w tym 

czasie powierzyć opiekę nad małymi dziećmi, mogą skorzystać z oferty AKADEMII 
PRZEDSZKOLAKA przy ul. Kościuszki 25 w Gliwicach (przedszkole niepubliczne). 
Placówka organizuje zabawę sylwestrową dla maluchów w wieku od 3 do 9 lat. 
Impreza rozpocznie się o godz. 18.00 w ostatnim dniu roku. W programie – ta-
neczne harce przy muzyce, gry i zabawy zespołowe, konkursy, seans bajkowy. 
Dzieci będą przebywać w przedszkolu do godz. 10.00 w pierwszym dniu Nowego 
Roku (kolacja, nocleg, śniadanie). Szczegółowych informacji na ten temat można 
zasięgnąć pod numerem telefonu 239-13-60. (luz)
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ZABAWA NA SCENIE
Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach  przy ul. Plonowej 3 organi-

zuje czwartą edycję międzyszkolnego konkursu „Bawimy się w praw-
dziwy teatr”. Do rywalizacji zostaną zakwalifikowane przedstawienia 
trwające nie dłużej niż 20 minut. Zgłoszenia ze szkół podstawowych 
i przedszkoli będą przyjmowane do 5 lutego przyszłego roku. Kon-
kursowe prezentacje odbędą się w drugiej połowie lutego na scenie 
Młodzieżowego Domu Kultury. Organizatorzy zapewniają odpowiednie 
nagłośnienie i sprzęt muzyczny. (al)

ŚWIĘTA W TEATRZE
q   Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza w drugi dzień świąt Bożego Naro-

dzenia na spektakl „Dziadek do orzechów”. Magia baśniowego świata powinna 
oczarować dzieci, a muzyka Czajkowskiego – zrelaksować rodziców. Tym 
bardziej, że akcja baletu dzieje się w święta Bożego Narodzenia. Wtedy właśnie 
mała Klara otrzymuje od swego ojca chrzestnego dziwny prezent – figurkę 
dziadka do orzechów. Dziwi się, bo przecież zawsze dostawała jakieś piękne 
podarunki. Dziadek ujawnia jednak swoją niezwykłą naturę i świat wokół Kla-
ry staje się magiczny: ożywają zabawki, a dziewczynka musi stoczyć bitwę 
z wielkimi myszami. „Dziadek do orzechów” to jeden z najsłynniejszych baletów 
Piotra Czajkowskiego. Jego muzyka rozbrzmiewa w  teatrach operowych 
i filharmoniach na całym świecie, utrwalana jest w kolejnych wykonaniach 
podczas wielu nagrań płytowych. Na scenie GTM przedstawienie jest prezen-
towane w oryginalnej choreografii Zofii Rudnickiej, artystki Teatru Wielkiego 
w Warszawie. Początek pokazu 26 grudnia – godz. 16.00.

q   Zaraz po świętach, 28 grudnia, w GTM będzie można obejrzeć spektakl 
„Grają naszą piosenkę”. Autorem tekstu sztuki jest słynny amerykański kome-
diopisarz Neil Simon, a twórcą muzyki – Marvin Hamlisch, wybitny kompozytor 
muzyki popularnej. Musical miał prapremierę w broadwayowskim Imperial 
Theatre w 1979 roku. Był tam zagrany 1.082 razy. Wielkim powodzeniem 
cieszyła się również jego londyńska wersja. W gliwickim teatrze wyreżyserował 
go Jacek Chmielnik. Występują m.in.: Julia Chmielnik, debiutująca na profe-
sjonalnej scenie teatralnej oraz Przemysław Branny, aktor Teatru Bagatela 
i kabaretu Loch Camelot w Krakowie, laureat nagród na Festiwalu Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu. Początek spektaklu – godz. 18.30. (al)

„Dziadek do orzechów”

Na łamach jednej z gazet czytelnik porusza temat doręczania korespondencji przez Urząd Miejski. Po powrocie 
z wypoczynku zastał on w drzwiach mieszkania zawiadomienie o konieczności odbioru korespondencji, pozostawione 
przez gońca z magistratu. Bardzo go to zdenerwowało. Uważa, że należy zaniechać takich praktyk. Jego zdaniem jest 
to wskazówka dla złodziei, że nikogo nie ma w domu.

– Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego dopuszczalne jest doręczanie korespondencji za pokwitowaniem 
odbioru przez pracownika organu administracji publicznej, a takim w rozumieniu przepisów jest goniec Urzędu Miejskiego. 
W przypadku, gdy doręczenie pisma nie jest możliwe, bo np. adresat przesyłki jest nieobecny, składa się ją na siedem dni 
w urzędzie gminy, a informację o tym umieszcza się w skrzynce adresata. Gdy do skrzynki nie ma bezpośredniego dostępu, 
można umieścić informację o przesyłce w drzwiach mieszkania adresata. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury mówi, że 
skrzynki pocztowe powinny być dostępne dla wszystkich operatorów. Za stworzenie możliwości umieszczania w nich korespon-
dencji odpowiada właściciel lub zarządca budynku. Nie wszyscy jednak przestrzegają tych przepisów. Zdarza się, że otwór 
wrzutowy skrzynki jest niedostępny dla nikogo poza pracownikami Poczty Polskiej, skąd konieczność umieszczania informacji 
o przesyłce w drzwiach mieszkania – informuje Mariola Pendziałek, naczelnik Biura Obsługi Interesantów UM. (boma)

fot. Tom
asz Zakrzew

ski
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KOMUNIKAT 

Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego 
informuje, że kasy UM w Gliwicach będą czynne:

24 grudnia 2004 r. 
 w godzinach urzędowania,  tzn. od 7.30 do 15.30,

31 grudnia 2004 r. 
w godzinach od 7.30 do 12.00.
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SZACHY
NA SIKORNIKU

Towarzystwo Miłośników Szachów 
„Roszada” przy współpracy z Radą 
Osiedlową SIKORNIK zorganizo-
wało turniej szachowy. Odbył się on 
12 grudnia w LO nr 8 przy ul. Mewy. 
Do rywalizacji przystąpiły 22 osoby. 
Najlepszy okazał się Michał Flasiński, 
zawodnik AZS Politechniki Śląskiej. 
Za nim uplasowali się Marlena Chłost 
z „Roszady Gliwice” oraz Kazimierz 
Mika. Nagrody dla uczestników poje-
dynków szachowych ufundowała Rada 
Osiedlowa SIKORNIK. (al)

GWIAZDKA BEZ PROMILA
Stowarzyszenie Muzyki Country, wspólnie z gli-

wickim samorządem, zrealizowało w Gliwicach na 
przełomie listopada i grudnia akcję profilaktyczną 
„Gwiazdka bez promila”. Adresowano ją przede 
wszystkim do dzieci, młodzieży i ich rodzin. Jej celem 
było zwrócenie uwagi na dramatyczne skutki naduży-
wania alkoholu oraz skłonienie do podjęcie deklaracji 
o spędzeniu świat Bożego Narodzenia zupełnie bez 
trunków. W szkołach podstawowych, gimnazjach oraz 
świetlicach socjoterapeutycznych przeprowadzono kon-
kursy plastyczne i literackie, promujące trzeźwy styl 
życia. Do akcji przystąpiło 77 placówek oświatowych. 
Wykonano w sumie 307 prac. W konkursie na plakat 
zwyciężyli Michał Dendzik i Bartek Budzik z SP nr 3, 
w konkursie na kartkę świąteczną – Marek Ludwig 
z SP nr 3, a w konkursie literackim pod hasłem „Ro-
dzinko – nie pij!” – Aleksandra Burdka z SP nr 39. 
Zorganizowano też sympozjum dla wychowawców 
ze świetlic socjoterapeutycznych na temat formowania 
postaw abstynenckich. (al) 

KOLĘDY 
I PASTORAŁKI

Szkoła Podstawowa nr 14 organi-
zuje II Międzyszkolny Konkurs Kolęd 
i Pastorałek. Mogą w nim uczestni-
czyć uczniowie pierwszych, drugich 
i trzecich klas „podstawówek”, którzy 
przygotują jedną kolędę lub pastorałkę 
w języku polski. Przewidziano rywaliza-
cję w kategoriach solistów i zespołów 
(maksymalnie 5-osobowych). Konkurs 
odbędzie się 13 stycznia. Zgłoszenia 
będą przyjmowane w sekretariacie 
SP nr 14 przy ul. Jedności 35 
do 6 stycznia. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
237-02-97. (al)

Akcję zakończył 12 grudnia koncert finałowy  
w Gliwickim Teatrze Muzycznym 

WAŻNE DLA WIECZYSTYCH 
UŻYTKOWNIKÓW

Tekst zatytułowany „Z użytkownika, właściciel”, który ukazał się niedawno 
w jednej z gazet, wprowadził w błąd wielu gliwiczan. Spowodował niepotrzebne 
zamieszanie. Użyte w nim sformułowanie, że do Urzędu Miejskiego „można 
zgłaszać gotowość nabycia nieruchomości dzierżawionych wieczyście” 
jest nieprawidłowe. Nie istnieje bowiem „instytucja” wieczystej dzierżawy. 
Problem dotyczy prawa wieczystego użytkowania nieruchomości grun-
towych, na których stoją budynki mieszkalne, będące własnością wieczystego 
użytkownika gruntu oraz nieruchomości rolnych wieczyście użytkowanych. 
Nie muszą być więc one przez nikogo „przejmowane” – jak napisano w gazecie. 
Bezpodstawne jest również twierdzenie, że jakaś grupa wieczystych użytkow-
ników zostanie wyłączona z możliwości nabycia tych nieruchomości grunto-
wych na własność. Podobne informacje, wprowadzające w błąd mieszkań-
ców Gliwic, były przekazywane w niektórych gliwickich parafiach w niedzielę 
12 grudnia br. Wykazy wieczystych użytkowników sporządzane są z urzę-
du i obejmują wszystkie osoby spełniające ustawowe warunki, pozwalające 
im nabyć nieruchomość na własność. Nabycie prawa własności następuje 
z mocy ustawy i nie wymaga składania żadnych wniosków w Urzędzie Miejskim. 
W przypadku budynków wielomieszkaniowych grunt pod nimi również może stać 
się współwłasnością dotychczasowych wieczystych użytkowników. Musi jednak 
zostać spełniony warunek, że wszystkie lokale, znajdujące się w budynku, zo-
stały nabyte na własność przed 26 maja 1990 r. oraz że lokale ubiegających się 
o nabycie prawa własności były ich własnością w dniu 26 października 2001 r. 

Rzecznik Prasowy UM 
Marek Jarzębowski

BYŁO, BĘDZIE
fot. archiw

um
 SM
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ŚLADAMI HISTORII
,
.

Gmach Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej u zbiegu ulic ks. Marcina Strzody i Wrocławskiej  w Gliwicach jest 
interesującym przykładem neogotyckiego budownictwa ceglanego  z przełomu XIX i XX wieku. 

SZKOLNA RYWALIZACJA
q  23 i 25 listopada w krytej pływalni przy ul. Mewy po raz siedemnasty rozegrano Mię-

dzyszkolne Zawody Pływackie Uczniów Szkół Podstawowych. Zespołowo pierwsze miejsce 
zajęli reprezentanci SP nr 28, drugie - SP nr 32, a trzecie - I Społecznej Szkoły Podstawowej. 
Imprezę zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 5. (boma)

q  Uczniowie pierwszych i drugich klas gliwickich gimnazjów spotkali się w piątej edycji 
konkursu ROZ(G)RYWKI MATEMATYCZNE. Impreza odbyła się 29 listopada w Gimnazjum 
nr 10 przy ul. Lipowej. Uczestniczyły w niej dwuosobowe reprezentacje poszczególnych szkół.  
Poprzez zabawę - skupioną wokół matematyki - próbowano zachęcić młodzież do zaintereso-
wania się różnymi zadaniami logicznymi, których rozwiązywanie może stać się interesującym 
sposobem spędzania wolnego czasu. Drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach: 
krzyżówka procentowa, krzyżówka geometryczna, zagadka logiczna, rebusy, tangram, systemy 
liczbowe, zadania na szacowanie, historia matematyki. Zwyciężyła reprezentacja Gimnazjum 
nr 17.  Drugie miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum nr 1, a trzecie -  Gimnazjum nr 10. (al) 

q  W Szkole Podstawowej nr 39 (osiedle Obrońców Pokoju) przeprowadzono kolejną 
edycję corocznego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Gliwicach. Już po raz szósty z rzędu 
uczniowie gliwickich szkół podstawowych mieli okazję zaprezentować swoją znajomość historii 
i współczesności miasta nad Kłodnicą. Organizatorami współzawodnictwa pod hasłem „Gli-
wice - moje miasto” były: SP nr 39 oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Zmagania konkursowe 
poprzedzono prezentacją multimedialną pt. „Zielone Gliwice”, ukazującą pomniki przyrody, 
skwery i parki w mieście. W konkursie wzięły udział drużyny z 15 szkół. Po zaciętej rywalizacji 
zwyciężyli uczniowie SP nr 38 w Łabędach. (luz)

q  Uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych rywalizowali podczas 
VIII Festiwalu Piosenki Śląskiej. Impreza odbyła się 2 grudnia, a zorganizowała ją  SP nr 21. 
Jury oceniało występy solistów oraz duetów, zwracając m.in. uwagę na ogólne wrażenie artystycz-
ne,  poprawność muzyczną, strój i charakteryzację. W kategorii solistów zwyciężyła Anna Tyc 
z SP nr 38. W kategorii duetów triumfowały Katarzyna Puchowska  i Stanisław Widomski 
z SP nr 7. W tym roku po raz pierwszy festiwalowi towarzyszył konkurs plastyczno – informa-
tyczny pod hasłem „Mała ojczyzna w małych oczach”. Najlepszą pracę wykonał Jakub Freitag 
z SP nr 21. (al)

WSTĄP DO MAF
Kino AMOK zorganizowało dzie-

siątą edycję spotkań Młodzieżowej 
Akademii Filmowej. Mają one na 
celu urozmaicenie i uzupełnienie 
szkolnej nauki w ramach programu 
kształcenia ogólnego. Wzboga-
cają wiedzę o literaturze, kulturze 
i sztuce, historii i świecie współcze-
snym. Mogą ułatwić przygotowanie 
młodzieży do egzaminu gimnazjal-
nego czy nowej matury. Na sty-
czeń przewidziano następujące 
tematy: dla szkół podstawowych 
– „Gatunek filmowy. Wielkie po-
rządki w świecie filmu, czyli wkła-
damy filmy do szufladek” („Rybki 
z ferajny”), dla szkół gimnazjalnych 
– „Mit czy historia, czyli w poszuki-
waniu prawdy” („Troja”), dla szkół 
ponadgimnazjalnych – „Cechy
kodów komunikacyjnych sztuk in-
nych niż literatura. Reguły języka 
filmowego – zajęcia warszta-
towe”. Szczegółowe informacje
 można znaleźć na stroie internetowej
 www.amok.gliwice.pl. Zgłoszenia 
są przyjmowane w biurze kina 
AMOK – Rynek 18 (trzecie piętro), 
e-mail: biuro@amok.gliwice.pl, 
tel. 238-25-01. (al)

fot. E. Pokorska

Projektantem budynku nazywanego popularnie 
„Czerwoną Chemią”, a wzniesionego w latach 1906-
1907, był architekt Georg Kuczora. Warto przy tej okazji 
przypomnieć, że zaprojektował on również Katedrę pw. 
św. Piotra i Pawła. Bogaty zbiór form i detali elewacji 
nawiązuje do gotyckich motywów spotykanych w XIV 
i XV wieku na terenie Królewca, Hamburga i Lubeki. 
Styl ten charakteryzuje się licznymi kształtkami cera-
micznymi (ościeża okienne) oraz stosowaniem cegieł 
barwionych i glazurowanych (parapety okienne, fryzy), 
a także elementów kamiennych (portale okienne 
i cokoły). Monumentalny charakter bryły gmachu 
podkreślają ryzality (część budynku wysunięta przed 
lico elewacji), zwieńczone schodkowymi szczytami 
oraz wieża wznosząca się ponad stromymi dacha-
mi budynku. Ciekawym elementem elewacji jest 
dawny herb Gliwic, umieszczony na wieży od strony 
ul. Strzody. Jest on jednym z czterech  – utrwalonych 
w architekturze –  herbów naszego miasta. Wykonano go 
z elementów ceramicznych. Wejście główne, zaakcentowa-
ne portalem zamkniętym ostrołukiem, wprowadza nas do 
wnętrz budynku. Uwagę zwracają tam sklepienia sieciowe 
i krzyżowo-żebrowe, wsparte na kolumnach i konsolach.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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To „ICH” wina…
Sprawa prywatnej własności gruntów pod częścią 

spółdzielczego osiedla „Stare Gliwice”– 21 bloków 
mieszkalnych – wzbudza w ostatnich tygodniach żywe 
zainteresowanie. Wypowiedziano i napisano wiele zdań 
na ten temat, z których niestety wiele nijak się ma do 
faktów. W tworzeniu informacyjnego szumu prym wiodą 
niestety wypowiedzi prezesa spółdzielni „Stare Gliwice”. 
Prezentując reliktowy sposób myślenia w dawnym stylu 
– „przez 14 lat miasto nie zrobiło nic, by uporządkować 
naszą sytuację prawną” – wprowadza opinię publiczną
w błąd. Sądzi zapewne, że wskazując, iż to „ONI” są winni, 
usprawiedliwi własną bezczynność. Pewnie trudno wyzbyć 
się wygodnego chwilami sposobu myślenia, że ja nic nie 
muszę robić, bo o wszystkim i tak decydują „ONI”. „Ale to 
już było i nie wróci więcej” – miejmy nadzieję. Niestety, 
w ślad za tym, pojawiają się publikacje, w których moż-
na np. przeczytać, że „pretensje spółdzielni do gminy są 
w dużej mierze uprawnione”. 

Decyzję o budowie osiedla Waryńskiego podjęto w roku 
1979 na ówczesnym szczeblu wojewódzkim. Nikt w tam-
tych czasach nie liczył się z jakimś tam prawem własności. 
Przecież wszystko było państwowe, czyli niczyje. Ówcześni 
decydenci, w najskrytszych snach nie przypuszczali za-
pewne, że czasy się zmienią i własność ponownie będzie 
świętym prawem. Warto tu zdecydowanie podkreślić, że 
operowanie, w odniesieniu do minionej epoki, terminem 
gmina jest bezpodstawne i wprowadzające w błąd. Gminy 
- czyli podstawowe szczeble lokalnej wspólnoty samorzą-
dowej - powstały w maju 1990 roku! Przed tą datą nie było 
żadnych gmin, nie było samorządów. A co było? Były… 
telefony, na pewnych biurkach.

W roku 1996 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Gliwice” 
złożyła wniosek o uwłaszczenie. I od tego momentu była 
informowana przez gminę Gliwice, że nie jest to możliwe, 
gdyż miasto nie jest właścicielem gruntu pod częścią 
spółdzielczych bloków. W marcu br. potwierdził to sąd 
– właścicielem jest osoba fizyczna i tylko w stosunku do 
niej spółdzielnia może mieć roszczenie. Nie jest praw-
dą, jak podają media, że czyj grunt, tego bloki. Zgodnie 
z art. 231 kodeksu cywilnego właściciel budynków, 
których wartość znacznie przewyższa wartość gruntu, 
na którym stoją może żądać, aby właściciel gruntu (obec-
nie F. Jopek) przeniósł na niego własność zajętej działki 
za odpowiednim wynagrodzeniem. Wynagrodzenie 
to ustali rzeczoznawca sądowy. Tak więc gmina nie jest 
w tej sprawie stroną. To zarząd spółdzielni powinien 
domagać się na drodze sądowej od właściciela gruntu 
przewłaszczenia. Powinien, ale w tym celu trzeba, panie 
Prezesie, złożyć odpowiednie papiery do sądu i nie czekać, 
aż zrobią to „ONI”, bo nie zrobią, z prostej przyczyny – nie 

mogą. Proszę więc nie wprowadzać w błąd członków spół-
dzielni, kierując ich uwagę w niewłaściwą stronę i sugerując, 
aby szukali winnych tam, gdzie ich nie ma. Nawet jednak, 
gdyby gmina stała się właścicielem rzeczonego gruntu – np. 
na drodze zamiany z obecnym właścicielem – to i tak nie 
będzie możliwe uwłaszczenie na nim spółdzielni. Przyczy-
na jest prosta – nie zezwala na to obowiązujące prawo. 
Po co więc szukać zbędnych pośredników? Szkoda czasu 
na obwieszczanie światu, a przede wszystkim członkom 
spółdzielni, pozornej troski o ich dobro.

Na zakończenie jeszcze jedno. Próbując, może nieświa-
domie, powiązać samorząd z tym zamieszaniem, pisze się, 
że na początku lat dziewięćdziesiątych „już nowe władze 
Gliwic wydały spółdzielni pozwolenie na budowę pawilonu 
handlowego (obecnie „Biedronka”), choć w księgach wie-
czystych nadal wpisany był prywatny właściciel gruntu”. 
To nie jest prawda. Pozwolenie to wydano w listopadzie 
1985 roku, co potwierdza poniższy dokument. 

(rzepa)    

Cdn. w styczniowym numerze MSI. Tym razem odniesiemy się do 

rewelacji  S. Chachołka, pełnomocnika prasowego nowego właściciela 

gruntów.  
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KTO ZAPŁACI ZA REWITALIZACJĘ? 
W czwartek, 16 grudnia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gliwicach odbyła 
się konferencja pt. „Rewitalizacja – 3.3 ZPORR” (Zintegrowany Program Ope-
racyjny Rozwoju Regionalnego). Zostały omówione zagadnienia związane 
z rewitalizacją obszarów miejskich oraz poprzemysłowych. 

Przedstawiono też informacje o projektach zgłoszonych w wojewódz-
twie śląskim w ramach konkursów o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej. Gliwice zaprezentowały projekt „Renowacja poprzemysłowej 
strefy Nowe Gliwice”, który został już dofinansowany z programu przed-
akcesyjnego PHARE kwotą 9,5 milionów euro. Spotkanie zorganizowali 
wspólnie: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Niemiecko-Francuski Projekt 
Bliźniaczy (Twinning Project) przy MGiP, Związek Miast Polskich oraz UM 
w Gliwicach. Uczestniczyło w nim około 150 przedstawicieli samorządów 
z naszego regionu oraz reprezentanci firm, spółdzielni i innych instytucji 
z terenu Gliwic. 

Projekt Bliźniaczy w Ministerstwie Gospodarki i Pracy ułatwia Urzędom 
Marszałkowskim promocję i przygotowanie poszczególnych projektów do reali-
zacji dwóch działań: „1.5 Społeczeństwo Informacyjne” oraz „3.3 Rewitalizacja 
ZPORR”. W związku z tym już od września organizowane są konferencje i se-
minaria, które odbywają się kolejno we wszystkich województwach na terenie 
kraju. W trakcie spotkań są przekazywane praktyczne informacje, przydatne 
podczas przygotowywania projektów. Można skorzystać ze sprawdzonych 
doświadczeń Polski oraz innych krajów członkowskich UE. (al)

TENIS POD DACHEM
Kilkadziesiąt osób zmierzyło się w III Halowych 

Mistrzostwach Gliwic w Tenisie Ziemnym. Impreza 
odbyła się czasie dwóch weekendów - 4 i 5 oraz 
11 i 12 grudnia br. w hali Tenis Sport Center przy 
ul. Akademickiej 31. Uczestnicy rywalizowali w je-
denastu kategoriach: singlowych, deblowych oraz 
mikstowych. – Poziom gier turniejowych był do-
bry, a czasami bardzo dobry. Uczestnicy imprezy 
stanęli na wysokości zadania i mecze odbywały 
się w duchu fair play, a całym rozgrywkom towa-
rzyszyła wspaniała atmosfera – informuje Jaro-
sław Kądzielewski z Akademii Tenisa Ziemnego 
ABJ-RETOUR. Do najlepszych zawodników 
należeli: wśród kobiet – Katarzyna Borowiec, 
Barbara Andrusieczko, Jagoda Kus, a wśród 
mężczyzn – Jacek Listek, Maciej Janiszewski, 
Jarosław Kądzielewski, Tomasz Malisz, Leszek 
Lemczak, Krzysztof Klimek, Tadeusz Czapelski, 
Eugeniusz Będkowski, Andrzej Korczak.  Imprezę 
zorganizowało Gliwickie Stowarzyszenie Teniso-
we przy współudziale gliwickiego samorządu oraz 
GKS „Piast”. Patronat nad mistrzostwami objął 
prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (al)

1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach 

nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 
prawach powiatu – Gliwice na 2004 r.

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005”.

6. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice 
na 2005 r.:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii i wniosków komisji, w tym opinii komisji właści-

wej ds. budżetu,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowi-

cach,
d) uwagi lub stanowiska Klubów Radnych,
e) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii komisji i wniosków 
zaopiniowanych pozytywnie przez komisję właściwą ds. budżetu,

f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków 

w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r., które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego 
terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/780/2002 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie kształtowania 
wysokości opłat za korzystanie ze żłobków miejskich z późniejszymi 
zmianami.

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali nr 2 w likwidacji 
w Gliwicach.

10. Projekt uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach.

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

12. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w Gliwicach.

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności wspól-
nej dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w 2004 r. 

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu 
Rewitalizacji Obszarów Miejskich na lata 2005-2006 i następne”.

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu 
położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie 
Gliwice – obszar „Niepaszyce”.

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu 
położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie 
Gliwice – obszar „Brzezinka”.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „porozu-
mienia” zawartego pomiędzy: Miastem Gliwice, Miastem Zabrze, Mia-
stem Knurów i Gminą Gierałtowice, w celu sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla „Terenu Górniczego 
OG Sośnica III” w granicach administracyjnych ww. miast i gmin.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „porozu-
mienia” zawartego pomiędzy: Miastem Gliwice, Miastem Sośnicowice, 
Gminą Pilchowice, Gminą Rudziniec i Gminą Zbrosławice w celu 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla „Terenu Górniczego OG Gliwice III” w granicach administracyjnych 
ww. miast i gmin.

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/172/2003 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad pobo-
ru i terminu płatności opłat targowych obowiązujących na terenie miasta 
Gliwice.

20. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody dla Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji rozwiązania Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 8 w Gliwicach z siedzibą przy
ul. Gojawiczyńskiej 9 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład.

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji rozwiązania Zespołu Szkół 
Ceramiczno-Elektrycznych w Gliwicach z siedzibą przy ul. Bojkowskiej 
16 oraz likwidacji niektórych szkół wchodzących w jego skład.

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku 
pracy z radnym.

24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wojciecha Bruliń-
skiego na działanie prezydenta Miasta Gliwice.

25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Joanny Łysogór-
skiej na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Gliwicach.

26. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach 
Stanisław OGRYZEK

SESJA RADY MIEJSKIEJ
22 grudnia 2004r. w sali obrad Rady Miejskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 5,

o godz. 13.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Gliwicach z następującym porządkiem dziennym:

OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY



pisemne przetargi nieograniczone na:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE WIAT AUTOBUSOWYCH 
TYPU „BUDOTECHNIKA” NA PRZYSTANKACH 

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
NA TERENIE MIASTA GLIWICE.

 
Specyfi kacje istotnych warunków zamówienia w cenie 10 
zł można odebrać w siedzibie zamawiająego: Urząd Miasta w 
Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze Obsługi Interesantów 
(BOI) na stanowisku ds. zamówień publicznych lub za zalicze-
niem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfi kacji istotnych wa-
runków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego 
– Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień pu-
blicznych w godz. od 7.30 do 15.30 (wtorek do 16.00, czwartek 
do 18.00), tel. 239-12-56, fax 231-27-25.
Termin składania ofert: 17 stycznia 2005 r. do godz. 9.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowi-
sko ds. zamówień publicznychw siedzibie zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia: dwa tygodnie od daty podpisa-
nia umowy. 
Termin otwarcia ofert: 17 stycznia 2005 r. o godz. 10.00 w sali 
nr 139 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wy-
mogi określone w SIWZ oraz określone w art. 22 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znacze-
nie: cena – 100%.

OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY
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Wszystkie dowody osobiste, wydane przed 1 stycznia 2001 roku, należy 
wymienić do końca 2007 roku.

Przypominamy, że w celu usprawnienia sposobu załatwiania spraw ułożono 
harmonogram wymiany dowodów osobistych według dat ich wydania: 

• w 2005 roku trzeba wymienić dowody osobiste z lat 1981-1991, 
• do końca 2006 roku trzeba wymienić dowody osobiste z lat 1992-1995, 
• do końca 2007 roku trzeba wymienić dowody osobiste z lat 1996-2000.

Przed upływem ostatecznego terminu w grudniu 2007 roku nie przewiduje 
się kar za niedopełnienie obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie oso-
by, które nie wymieniły do tej pory dowodu, nie powinny jednak odkładać 
załatwienia tej sprawy na ostatnią chwilę. Lepiej zrobić to wcześniej i zgodnie 
z proponowanym harmonogramem, bo gwałtowne spiętrzenie wniosków 
pod koniec terminu spowoduje wydłużenie czasu oczekiwania na złożenie 
wniosku i odbiór przygotowanego dowodu, a także konieczność czekania 
w długich kolejkach do właściwych stanowisk w Urzędzie Miejskim. 

Wnioski o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście w Biurze 
Obsługi Interesantów na parterze UM na stanowiskach DOWODY OSOBISTE. 
Odpowiednie formularze są natomiast dostępne na stanowisku INFORMACJA 
lub na stronie internetowej www.um.gliwice.pl w dziale Wirtualne Biuro Obsługi 
(Druki/Wydział Spraw Obywatelskich/Wniosek o wydanie dowodu osobistego).

Przygotowane dowody osobiste należy odbierać osobiście do końca 2004 
roku w pokoju 213 (II piętro). Od stycznia 2005 roku dokumenty będą wydawane 
na wyznaczonych stanowiskach w BOI. Można tam także złożyć wypełniony 
druk NIP-3, informujący urząd skarbowy o  zmienionym numerze dowodu 
osobistego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy referatu dowodów 
osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich UM pod numerami telefonów: 
239-13-44, 239-13-45, 239-12-39, 239-13-40, 239-12-46, 239-11-28, 
231-24-80.

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach 

informuje, że 8 grudnia 2004 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifi -
kowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko” 
(Dz. U. nr 257 poz. 2573 z 2004 r.).

Rozporządzenie określa między innymi rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu, a  akże rodzaje przed-
sięwzięć, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 
może być wymagany. Równocześnie informuje się, że traci moc rozporządzenie Rady 
Ministrów z 24 września 2002 r. dot.  ww. tematu (Dz. U. nr 179, poz. 1490 z 2002 r.). 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 46, 
poz. 543 z późn.zm.) 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości, 
przeznaczone do czasowego wydzierżawienia, położone 
w Gliwicach, stanowiące własność Miasta Gliwice:

- nr 399/2004 do 31 grudnia 2004 r.,
- nr 400/2004 do 31 grudnia 2004 r.

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

INFORMACJA DLA HODOWCÓW BYDŁA

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach na podstawie 
informacji przekazanej przez Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej 

przypomina o obowiązku rejestracji dotychczas 
nie zaewidencjonowanego bydła. 

Wszelkie problemy związane z rejestracją zwierząt należy 
zgłaszać do:

• Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Pyskowicach ul. Kopernika 2 

lub 
• Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach 

ul. Ku Dołom 6 do końca bieżącego roku. 

W roku 2005 odbędą się we wszystkich powiatach kontrole 
stanu pogłowia bydła. W przypadku nie zgłoszenia bydła 

do ewidencji, w szczególnych przypadkach może być 
zastosowana sankcja karna włącznie z utylizacją 

na koszt rolnika nie zakolczykowanych sztuk zwierząt. 

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 
OGŁASZA
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1)  Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele gliwickich szkół 
i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), którzy 
ukończyli lub kontynuują studia wyższe lub studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania lub kurs kwalifi kacyjny z zakresu zarzą-
dzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli.

2)  Prace konkursowe w formie pisemnej na dwóch stronach forma-
tu A4 należy składać do 31 stycznia 2005 roku w zalakowanych 
kopertach opatrzonych napisem „KONKURS DLA NAUCZYCIE-
LI I” w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21 (pokój nr 232). Prace nie powinny za-
wierać cech, które pozwalały by na zidentyfi kowanie ich autorów 
(np. imion i nazwisk, własnych adresów, nazw i adresów szkół 
i placówek oświatowych). Wszystkie prace będą kodowane. 
Prace złożone do konkursu nie będą zwracane.

3)  Do rozpatrzenia złożonych prac prezydent miasta powoła 
komisję konkursową. Oczekiwane są prace przedstawiające 
nowatorskie koncepcje zarządzania szkołami i placówkami 
oświatowymi.

4) W skład komisji konkursowej wejdą:
 a) trzej przedstawiciele prezydenta miasta (w tym zastępca 

prezydenta miasta w funkcji przewodniczącego komisji),
 b) przedstawiciel Rady Miejskiej w Gliwicach,
 c) przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach.

5)   Prezydent miasta ustali harmonogram prac komisji konkurso-
wej.

6)  Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący. 
Komisja ustali procedurę podejmowania decyzji. W sprawach 
spornych decyzję podejmie przewodniczący komisji.

7)  Komisja konkursowa przedstawi do dnia 21 lutego 2005 roku 
prezydentowi miasta kandydatów do nagród w konkursie.

8)   Ustala się następujący katalog nagród w konkursie:
-  opublikowanie nagrodzonych prac w Gliwickim Miesięczniku 

Oświatowym,
-  nagrody rzeczowe ufundowane przez prezydenta miasta,
-  dofi nansowanie maksymalnie 3-semestralnych studiów po-

dyplomowych podnoszących kwalifi kacje zawodowe.
9)  Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród podejmie 

prezydent miasta.
10) Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyni-

ków do publicznej wiadomości nastąpi do 28 lutego 2005 roku.

I edycję konkursu na przygotowanie koncepcji 
pracy placówki oświatowej zmieniającej lub 

poszerzającej aktualną ofertę dydaktyczną, opiekuńczą 
i wychowawczą Miasta GLIWICE.

R E G U L A M I N

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE OGŁASZA

1)  Do konkursu mogą być zgłaszane – obronione w 2003 i 2004 roku - prace licen-
cjackie, magisterskie lub doktorskie dotyczące Miasta GLIWICE

2)  Prawo do zgłaszania prac licencjackich/magisterskich/doktorskich mają władze 
uczelni lub wydziału (rektor, dziekani wydziałów, rady wydziałów) posiadające 
prawo do nadawania tytułu licencjata, magistra lub doktora. Prace mogą składać 
również ich autorzy po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziału lub placó-
wek badawczych.

3)  Prace licencjackie/magisterskie/doktorskie należy zgłosić do konkursu w trzech 
egzemplarzach wraz z wnioskiem, który winien zawierać:
- imię i nazwisko autora oraz adres korespondencyjny, telefon kontaktowy 

i e-mail,
- uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającą nadania tytułu licencjata/

magistra/ doktora.
4)  Prace konkursowe należy składać do dnia 31 stycznia 2005 roku w zalakowanych 

kopertach opatrzonych napisem „KONKURS DLA LICENCJATÓW/MAGISTRÓW/
DOKTORÓW” w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21 (pokój nr 232). 

5)  Do rozpatrzenia złożonych prac prezydent miasta powoła komisję konkursową oraz 
– na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej – ekspertów.

6)  W skład komisji konkursowej wejdą:
a) trzej przedstawiciele prezydenta miasta (w tym zastępca prezydenta miasta 

w funkcji  przewodniczącego komisji konkursowej),
b) przedstawiciel Rady Miejskiej w Gliwicach,
c) przedstawiciel Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

7)  W charakterze ekspertów powołani mogą być specjaliści określonych dziedzin 
spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8)  Prezydent Miasta ustali harmonogram prac komisji konkursowej oraz ekspertów.
9)  Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący. Komisja ustali 

procedurę podejmowania decyzji. W sprawach spornych decyzję podejmie prze-
wodniczący komisji.

10)  Eksperci powołani przez prezydenta miasta w ciągu 14 dni od daty powołania 
przedstawią opinię na temat pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej przewod-
niczącemu komisji konkursowej.

11)  Komisja konkursowa przedstawi prezydentowi miasta kandydatów do nagród 
w konkursie do 29 kwietnia 2005 roku.

12)  Ustala się następujący katalog nagród w konkursie:
- nagrody rzeczowe ufundowane przez prezydenta miasta,
- nagrody fi nansowe ufundowane przez prezydenta miasta.

12) Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród podejmie prezydent miasta.
13) Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników do publicznej 

wiadomości nastąpi do 9 maja 2005 roku.

I edycję konkursu na najlepszą pracę 
licencjacką/magisterską/doktorską 

dotyczącą Miasta GLIWICE.

R E G U L A M I N

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE OGŁASZA

1)  Do konkursu może przystąpić każdy nauczyciel zatrudniony w gliwickiej 
szkole lub placówce oświatowej (publicznej i niepublicznej), który przedsta-
wi koncepcję przeprowadzenia zajęć edukacyjnych pod nazwą „5 LEKCJI 
O EUROPIE”.

2)  Prace konkursowe w formie pisemnej na dwóch stronach formatu A4 
należy składać do dnia 28 lutego 2005 roku w zalakowanych kopertach 
opatrzonych napisem „KONKURS DLA NAUCZYCIELI II” w sekretariacie 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (pokój 
nr 232). Prace nie powinny zawierać cech, które pozwalały by na zidenty-
fi kowanie ich autorów (np. imion i nazwisk, własnych adresów, nazw i ad-
resów szkół lub placówek oświatowych). Wszystkie prace będą kodowane. 
Prace złożone do konkursu nie będą zwracane.

3)  Do rozpatrzenia złożonych prac prezydent miasta powoła komisję 
konkursową. 

4)  W skład komisji konkursowej wejdą:
a) trzej przedstawiciele prezydenta miasta (w tym zastępca prezydenta 

miasta w funkcji przewodniczącego komisji),

b) przedstawiciel Rady Miejskiej w Gliwicach,
c) przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach.

5) Prezydent miasta ustali harmonogram prac komisji konkursowej.
6) Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący. Komisja 

ustali procedurę podejmowania decyzji. W sprawach spornych decyzję 
podejmie przewodniczący komisji.

7) Komisja konkursowa przedstawi prezydentowi miasta kandydatów do na-
gród w konkursie do dnia 24 marca 2005 roku.

8) Ustala się następujący katalog nagród w konkursie:
- nagrody rzeczowe ufundowane przez prezydenta miasta,
- dofi nansowanie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą.

9) Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród podejmie prezydent 
miasta.

10) Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników do pu-
blicznej wiadomości nastąpi do dnia 31 marca 2005 roku.

I edycję konkursu na przygotowanie koncepcji projektu edukacyjnego poszerzającego aktualną ofertę szkół i placówek 
oświatowych Miasta GLIWICE.

R E G U L A M I N

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE OGŁASZA



OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY

MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY - GLIWICE - www.um.gliwice.pl

Łączna cena wywoławcza działki nr 169:  58.250 zł.
Wadium:  5.830 zł. 
Minimalne postąpienie:  590 zł.
Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 22% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Opis nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń. 
Zgodnie z zarządzeniem nr PM – 2412/04 Prezydenta Miasta Gliwice 
z 5 listopada 2004 r. nieruchomość obejmująca działkę niezabudowaną nr 169 
przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
 Działka nr 169 równa, o niewielkim nachyleniu w kierunku wschodnim (do 
ul. Kaczyniec), kształt działki regularny – wydłużonego prostokąta o szerokości 
około 10 m. Przylega węższym bokiem do ul. Raciborskiej, drugim wąskim bo-
kiem do ul. Kaczyniec. Z obu ulic jest wjazd na nieruchomość. Boki dłuższe przy-
legają do sąsiednich nieruchomości zabudowanych. Zabudowa obu ulic zwarta, 
domami maksymalnie III kondygnacyjnymi, na parterach których mieszczą się 
lokale użytkowe. W ulicy Raciborskiej jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna, 
gazowa, elektryczna i telefoniczna. Działka tymczasowo ogrodzona blachą trape-
zową na szkielecie drewnianym.

Dla terenu obejmującego działkę nr 169 miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta stracił ważność w dniu 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr X/162/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 10 lipca 2003 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie koncentracji usług, 
administracji, handlu, gastronomii, rzemiosła, usług projektowo – rozwojowych. 
Planowana inwestycja na nieruchomości obejmującej działkę nr 169 w obecnym 
stanie prawnym wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a następnie 
pozwolenia na budowę.

Nieruchomość obejmująca działkę niezabudowaną nr 169 położona jest 
w średniowiecznym założeniu miasta zamkniętym pierścieniem ulic Górnych 
i Dolnych Wałów. Założenie to zostało wpisane do rejestru zabytków dawnego 
województwa śląsko – dąbrowskiego pod nr R/270 na podstawie decyzji znak 
K.S.V 331/R270/50 wydanej przez Urząd Wojewódzki Śląsko – Dąbrowski 
25 lutego 1950 r., natomiast sama nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie 
do rejestru zabytków województwa.
Jednakże wszelkie prace związane z remontem, konserwacją, modernizacją, 
wyburzeniem, budową, nadbudową prowadzone na nieruchomości wymagają 
uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
Udział w przetargu mogą brać osoby fi zyczne lub prawne, które wpłacą określone 
w niniejszym ogłoszeniu wadium do 7 marca 2005 r. na konto Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr konta 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
i dostarczą dowód wpłaty wadium (lub jego kserokopię) na stanowisko ds. zamó-
wień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
do 7 marca 2005 r. do godz. 14.00. 
Osoby fi zyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamo-
ści, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający je do 
składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.
Wpłacone wadium podlega:
-  zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który 

wygra przetarg, 
-  zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, 
-  przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 

notarialnej w wyznaczonym terminie. 
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów nota-
rialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Biuro Obsługi 
Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 239-12-56.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE
zatrudni pracownika na stanowisko dyżurnego 

w systemie zmianowym 12/24.

Wymagania:
-  wykształcenie minimum średnie,
-  biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Windows 2000 i XP, 

MS Offi ce XP,
-  doświadczenie w zakresie obsługi systemów relacyjnych baz danych,
-  obsługa urządzeń biurowych,
-  znajomość obsługi poczty elektronicznej,
-  znajomość topografi i miasta i powiatu gliwickiego,
-  wiek do 45 lat,
-  uregulowany stosunek  do służby wojskowej,
-  dyspozycyjność,
-  znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym.

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub wyższej (kserokopia),
- CV z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych)”,
- list motywacyjny.

Oferty należy składać w sekretariacie Centrum Ratownictwa Gliwice, 
ul. Bolesława Śmiałego 2B w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie 
dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty 
pracy.

tygodnik

dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl

Przewodniczący Rady Powiatowej 
Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Gliwickiego  

informuje, że przy biurze mieszczącym się w budynku Starostwa Powiato-
wego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, pokój 220, 
II piętro, działa Związek (Zrzeszenie ) Producentów Trzody 

Chlewnej i Bydła Powiatu Gliwickiego. 

Jednocześnie informuje się, że biuro będzie udzielało informacji na 
temat:
1. punktów skupu żywca wieprzowego (tuczniki i maciory) i wołowego 

(buhaje, krowy i jałówki),
2. oferowanych cen,
3. terminów płatności.

Dodatkowo w każdy czwartek pełni dyżur pani adwokat, mgr Ewa So-
rys, która udziela bezpłatnych porad prawnych dla rolników.

Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt telefoniczny z przedsta-
wicielem biura pod numerem tel. 332-66-65 w następujących godzinach:

przewodniczący Śląskiej Izby Rolniczej
inż. Władysław Butor

poniedziałek 9.00 - 13.00

wtorek 9.00 - 13.00

środa 9.00 - 13.00

czwartek 13.00 - 17.00

piątek 9.00 - 13.00

11 marca 2005 r. o godzinie 9.00 rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony na zbycie (na własność) 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Gliwicach pomiędzy ulicami Kaczyniec i Raciborską

– działka nr 169 ark. mapy 5, obręb Gliwice o pow. 395 m2, zapisana w KW 26235, użytek B. 
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21 stycznia 2005 r. o godz. 9.00 rozpocznie się
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż (na własność) 

nieruchomości, zabudowanej budynkiem byłej winiarni, 
położonej w Gliwicach przy ulicy Mlecznej 5 

– nieruchomość obejmująca działkę nr 202 ark. mapy 5, obręb GLIWICE 
o pow. 204 m2, zapisana w KW 32131.

Cena wywoławcza nieruchomości (grunt + budynek) 89.780 zł (w tym grunt 
36.720 zł).
Wadium: 8.980 zł.
Minimalne postąpienie: 900 zł.

Opis nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń, działka grun-
tu ma kształt regularny, dogodny do zabudowy, znajduje się w pierwszej 
linii zabudowy. Dojazd do nieruchomości możliwy jest zarówno od ulicy 
Mlecznej jak i ulicy Grodowej. Działka jest równa i pozioma, nieogrodzona, 
zabudowana budynkiem byłej winiarni. Budynek parterowy, całkowicie pod-
piwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej z poddaszem użytkowym. 
Rok budowy – 1905. Budynek w złym stanie technicznym, zawilgocony, 
ściany konstrukcyjne zmurszałe od wewnątrz i od zewnątrz z licznymi ubyt-
kami. Budynek nieużytkowany od 10 lat, niszczejący, grozi zawaleniem czę-
ści naziemnej. Piwnice budynku nadają się do użytkowania po wykonaniu 
remontu i konserwacji. Kubatura budynku 1.993 m3, pomieszczenie parteru 
147,7 m2, pomieszczenie piwnic 127,4 m2. Na nieruchomości jest sieć wod-kan. 
i elektryczna. Pełne uzbrojenie przebiega w ulicy. 

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr X/162/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 10 lipca 2003 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie koncentracji usług, admini-
stracji, handlu, gastronomii, rzemiosła, usług projektowo – rozwojowych.

Nieruchomość Mleczna 5 położona jest w średniowiecznym założeniu miasta 
zamkniętym pierścieniem ulic Górnych i Dolnych Wałów. Założenie to zostało 
wpisane do rejestru zabytków dawnego województwa śląsko – dąbrowskiego
pod nr R/270 na podstawie decyzji znak K.S.V 331/R270/50 wydanej przez Urząd 
Wojewódzki Śląsko – Dąbrowski 25 lutego 1950 r., natomiast sama nieruchomość 
nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków województwa.

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ze względu na fakt 
położenia budynku w obrębie starego miasta ewentualna rozbiórka byłaby możliwa 
jedynie jako wymiana kubatury, po przedłożeniu stosownych ekspertyz budowla-
nych i projektu budowlanego nowej architektury.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie prace związane z remontem, konserwa-
cją, modernizacją, wyburzeniem, budową, nadbudową prowadzone na nierucho-
mości wymagają uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

Udział w przetargu mogą brać osoby fi zyczne lub prawne, które wpłacą określone 
w niniejszym ogłoszeniu wadium do 17 stycznia 2005 r. na konto Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr konta 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 i dostarczą dowód wpłaty wadium (lub jego kserokopię) na stanowisko ds. 
zamówień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach do 17 stycznia 2005 r. do godz. 14.00.

Osoby fi zyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, 
a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający je do 
składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który 

wygra przetarg, 
- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, 
- przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 

notarialnej w wyznaczonym terminie. 

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 12 stycznia 2005 r. 
w godzinach od 14.30 do 15.00.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów 
notarialnychi sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Biuro Obsługi Inte-
resantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów, tel. 239-12-56.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na kompleksowe utrzymanie czystości 

pomieszczeń pozostających w dyspozycji 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 
od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2008 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 
1 ustawy, zgodnie z rozdz. 3, oddział 1 „Prawo zamówień publicznych”.

SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUN-
KÓW ZAMÓWIENIA: specyfi kację można odebrać osobiście 
w Biurze Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicz-
nych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (parter), 
tel. 0-32/239-12-56, faks: 0-32/231-27-25  lub otrzymać pocztą za zwrot-
nym potwierdzeniem odbioru.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
- kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń pozostających 

w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie od 1 kwietnia 
2005 r. do 31 marca 2008 r.,

- zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych,
- zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: począwszy od 1 kwietnia 2005 
roku do 31 marca 2008 roku na zasadach określonych w specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

• posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub 
czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień,

• posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału tech-
nicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,

• znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i fi nansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia,

• nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
(podstawy prawne wykluczenia z postępowania określają: art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”).

Podstawą dokonania pozytywnej oceny spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu jest przedstawienie przez wykonawcę oświadczenia 
oraz dokumentów, wymienionych w pkt 9 specyfi kacji istotnych warunków 
zamówienia. 
WADIUM: Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wy-
sokości 7.000 zł. Forma i zasady wnoszenia wadium określone zostały 
w specyfi kacji istotnych warunków zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest łączna oferowana cena brutto za 
całość realizacji zamówienia (cena – 100%).
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

•  termin składania ofert: 11 lutego 2005 roku, do godz. 14.00,
• miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko 

ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach (parter), 
ul. Zwycięstwa 21, Gliwice.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
•  termin otwarcia ofert: 11 lutego 2005 roku do godz. 14.30,
• miejsce otwarcia ofert: sala sesyjna, I piętro.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: termin związania ofertą wynosi 60 dni. 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

DATA PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA URZĘDOWI OFICJALNYCH 
PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  ORAZ PREZESOWI 
URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 16 grudnia 2004 roku.
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informuje, że wadium na zbycie w drodze przetargu następujących nierucho-
mości położonych w Gliwicach przy ulicach:

- Horsta Bienka 14a,
- Łowickiej 22,
- Jesiennej (działki niezabudowane przeznaczone pod budowę 

garaży)
należy wpłacać na następujący nr konta Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 
S.A. 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257.

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

31 stycznia 2005 r. o godz. 9.00 rozpocznie się 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, 
położonej w Gliwicach przy ulicy Łowickiej 22 

– nieruchomość obejmująca działkę nr 3/1 ark. mapy 252, obręb Żerniki 
o pow.792 m2, zapisana w KW 29079.

Cena wywoławcza nieruchomości (grunt + budynek) 60.830  zł.
Wadium: 6.830  zł.
Minimalne postąpienie: 685  zł.

Opis nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń, działka gruntu o 
kształcie regularnym, w miarę równa i pozioma, położona przy spokojnej ulicy 
osiedlowej o nawierzchni asfaltowej, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz 
budynkiem gospodarczym. Nadają się do rozbiórki, od 10 lat są nieużytkowane, 
pozbawione pokrycia dachowego, stropów pośrednich, stolarki, instalacji. Uzbrojo-
ne natomiast w sieć wodociągową, elektryczną oraz kanalizacji lokalnej.
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego 
część dzielnicy Żerniki w Gliwicach, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/576/2004 r. 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 lipca 2004 r. nieruchomość położona jest 
w obszarze oznaczonym symbolem 2.3/TMJ, stanowiącym grunty zabudowane 
i zurbanizowane, tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 
i szeregowej.
Udział w przetargu mogą brać osoby fi zyczne lub prawne, które wpłacą określone 
w niniejszym ogłoszeniu wadium do 26 stycznia 2005 r. na konto Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr konta 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 i dostarczą dowód wpłaty wadium (lub jego kserokopię) na stanowisko 
ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach do 26 stycznia 2005 r. do godz. 14.00.
Osoby fi zyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, 
a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający je do 
składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.
Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który 

wygra przetarg, 
- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, 
- przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 

notarialnej w wyznaczonym terminie. 
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarial-
nych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Biuro Obsługi 
Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów, tel. 239-12-56.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu na 
dostawę środka do czyszczenia części 
ciśnieniowych kotłów WP-70, WR-25.

Termin składania ofert: 4 stycznia 2005 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 4 stycznia 2005 r. o godz. 11.00.

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ustnego na 
wysokość stawki czynszu wolnego na wynajem 

następujących lokali mieszkalnych: 
ul. Urbana 6/8 - pow. 89,78 m2 , 

ul. Kasztanowa 1/4 - pow. 130,58 m2.

Termin przetargu – ul. Urbana 6/8: 13 stycznia 2005 r. o godz. 11.00.
Termin przetargu – ul. Kasztanowa 1/4: 13 stycznia 2005 r. o godz. 11.30.

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu pisemnego ofertowego na 
wysokość stawki czynszu następujących lokali użytkowych.:
ul. J. Śliwki 22 - pow. 44,84 m2, ul. Opolska 4 - pow. 97,74 m2, 

ul. Zawadzkiego 1B/1 - pow. 24,69 m2.

Termin składania ofert: 12 stycznia 2005 r. do godz. 15.00.
Termin otwarcia ofert: 13 stycznia 2005 r. o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.) 

informuje, że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy Placu Inwalidów Wojennych 12, zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia: 

- nr 217 do 3 stycznia 2005 r.,
- nr 219 do 3 stycznia 2005 r.,
- nr 220 do 3 stycznia 2005 r.,
- nr 221 do 3 stycznia 2005 r.,
- nr 222 do 3 stycznia 2005 r.,
- nr 223 do 3 stycznia 2005 r.,
- nr 225 do 3 stycznia 2005 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych rosz-
czeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
zatrudni pracownika do Wydziału Informatyki.

Kandydaci winni posiadać:
• wykształcenie wyższe informatyczne,
• staż pracy minimum 3 lata,
• bardzo dobrą znajomość unixowych systemów operacyjnych (Aix, 

Linux) oraz Windows,
• bardzo dobrą umiejętność zarządzania bazą danych Oracle (w śro-

dowisku Unix/Windows) w wersji 9 lub wyższej oraz doświadczenie 
w wykorzystaniu technologii Oracle (strojenie serwerów oraz apli-
kacji, doświadczenie w zakresie projektowania i tworzenia aplikacji 
w środowisku Oracle),

• umiejętność programowania w językach skryptowych (preferowany 
PHP) oraz umiejętność tworzenia aplikacji internetowych,

• doświadczenie w realizacji projektów informatycznych.
Dla podanego zakresu wymagane jest minimum 2-letnie udokumentowane 
doświadczenie techniczne.

Mile widziane:
• znajomość technicznych zagadnień informatycznych (sprzęt, sieci, 

bezpieczeństwo teleinformatyczne),
• doświadczenie w analizowaniu potrzeb klienta i rozwiązywaniu jego 

problemów,
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym dobrą ko-

munikację i czytanie dokumentacji technicznej.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: administrowanie 
systemami operacyjnymi, administrowanie bazami danych, tworzenie aplika-
cji bazodanowych oraz wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych.

Przewidywany termin zatrudnienia 1 lutego 2005 r.

Oferty można składać w Wydziale Kadr, Szkleń i Płac (gmach Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p., pokój nr 338) 
w terminie do 14 stycznia 2005 r.

Oferty winny zawierać:
• list motywacyjny,
• CV z klauzulą  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-

bowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych)”,

• kwestionariusz osobowy,  
• dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifi kacje 

i staż pracy (mogą być kserokopie).

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

pełna treść ogłoszeń zamieszczana jest w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie www.um.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY

11MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY - GLIWICE - www.um.gliwice.pl

Zarządzenie nr PM-2555/04 Prezydenta Miasta Gliwice 
z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie: ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy 
społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593)

z a r z ą d z a m

1)  Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, które będą realizowane w terminie od 
stycznia 2005r. do czerwca 2007 r.

2)  Ogłoszenie o otwartym konkursie na zadania publiczne Miasta Gliwice z zakresu pomocy społecznej, stanowiące załącznik do niniejszego 
zarządzenia, zamieścić na łamach Dziennika Gliwickiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej UM oraz w Miejskim 
Serwisie Informacyjnym a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

3)  Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydział u Zdrowia i Spraw Społecznych.

4)  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni zastępca prezydenta miasta – Andrzej Karasiński.

5)  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia nr PM-2554/04

Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16.12.2004 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej.

§ 1

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w 
obszarze pomocy społecznej:

1) organizacje pozarządowe,

2)  podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

§ 2

Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy i powiatu zgodnie 
z art.17 ust.1 pkt 3 i 16 oraz art. 19 pkt 4 i 5 ustawy o pomocy spo-
łecznej.

§ 3

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1) prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc w domu pomocy społecznej 
o zasięgu ponadgminnym dla osób skierowanych do domu pomocy 
społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.,

2) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 7 całkowicie lub 
częściowo pozbawionym opieki rodziców,

3) udzielanie schronienia, opieki, zapewnienie posiłku oraz niezbęd-
nego ubrania osobom bezdomnym w schronisku,

4) udzielanie schronienia, opieki, zapewnienie posiłku osobom bez-
domnym w noclegowni,

5) organizacja i wydawanie ciepłych posiłków w okresie zimy w nocle-
gowni osobom tego potrzebującym.

§ 4

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
zadań w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2004 wynosi:

1. na przedsięwzięcie zgodne z §3 pkt.1) - 709.190 zł,

2. na przedsięwzięcie zgodne z §3 pkt.2) - 1.722.462 zł,

3. na przedsięwzięcie zgodne z §3 pkt.3) - 122.950 zł,

4. na przedsięwzięcie zgodne z §3 pkt.2) - 53.050 zł,

5. na przedsięwzięcie zgodne z §3 pkt.3) - 6.000 zł.

II. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację 
zadań w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2005:

1) Na przedsięwzięcie o którym mowa w §3 pkt.1) wy-
nosi 1.251 zł na jednego mieszkańca miesięcznie i 
jest zgodna z wysokością średniej miesięcznej kwo-
ty dotacji przypadającej na jednego mieszkańca 
w województwie śląskim w 2005 r.   
W przypadku, o którym mowa w art. 155 ust. 2 ustawy o pomocy 
społecznej, Miasto Gliwice zobowiązuje się do zmiany wysoko-
ści środków przypadających na 1 mieszkańca zgodnie z decyzją 
wojewody śląskiego.

2) Na przedsięwzięcie, o którym mowa w §3 pkt.2) – wynosi 
1.892 zł na jedno dziecko miesięcznie w 2004 r. i jest zgod-
na z wysokością średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej + 34,65zł 
na jedno dziecko miesięcznie (obowiązkowa składka na 
ubezpieczenie zdrowotne zgodna z podaną wysokością 
w danym roku budżetowym). 
W przypadku uzasadnionego wzrostu kosztu utrzyma-
nia w placówce w 2005 r. niż określony w roku 2004, 
Miasto Gliwice zobowiązuje się do zmiany wysoko-
ści środków przypadających na 1 dziecko miesięcznie.
W przypadku ogłoszenia w Monitorze Polskim innej wysokości 
obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne, Miasto Gli-
wice zobowiązuje się do jej pokrywania.

3) Na przedsięwzięcie, o którym mowa w §3 pkt.3) – 125.409 zł.
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4) Na przedsięwzięcie, o którym mowa w §3 pkt.4) – 54.111 zł.

5) Na przedsięwzięcie, o którym mowa w §3 pkt.5) – 6.120 zł.

III. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację 
zadań w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2006 i 2007:

1) Na przedsięwzięcie, o którym mowa w §3 pkt.1) będzie zgodna 
z wysokością średniej miesięcznej kwoty dotacji przypadającej 
na jednego mieszkańca w województwie śląskim w roku 2006 
i 2007.

2) Na przedsięwzięcie, o którym mowa w §3 pkt.2) będzie zgodna 
z wysokością średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka 
w placówce opiekuńczo – wychowawczej + obowiązkowa 
składka na ubezpieczenie zdrowotne (zgodna z podaną wyso-
kością w danym roku budżetowym) w roku 2006 i 2007.

3) Na przedsięwzięcie, o którym mowa w §3 pkt.3) – 62.705 zł 
w roku 2006.

4) Na przedsięwzięcie, o którym mowa w §3 pkt.4) – 27.055 zł 
w roku 2006.

5) Na przedsięwzięcie o którym mowa w §3 pkt.5) – 3.672 zł 
w roku 2006.

§ 5

Zasady przyznawania dotacji

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 
19 stycznia 2005 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w roz-
porządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 
2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania ad-
ministracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów 
i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. nr 55, 
poz. 662 z późn. zm) do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na adres: 44-100 Gliwice, ul. Zwy-
cięstwa 21.

2) Na wniosku oferty winna być informacja, jakiego przedsięwzięcia z 
zakresu pomocy społecznej oferta dotyczy (podać numer zgodny 
z §3).

3) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis potwierdzający wpis do 
właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego 
uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności 
oraz sprawozdanie fi nansowe i merytoryczne z działalności pod-
miotu za ubiegły rok.

4) Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane 
na terenie Miasta Gliwice, w przypadku przedsięwzięcia, o którym 
mowa w §3 pkt. 2, dotacja dotyczyć będzie tylko dzieci, których 
miejsce zamieszkania jest właściwe dla terenu Miasta Gliwice.

5) Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane.

6) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7) Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące 
kryteria:

1) merytoryczne – zbieżność oferty z przedsięwzięciami określonymi 
w § 3 i oferowany zakres działań (oceniane w skali: 0-2),

2) społeczne – przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowa-
nie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (oceniane 
w skali: 0-2),

3) fi nansowe – koszty realizacji planowanego zadania oraz z in-
nych źródeł fi nansowania (oceniane w skali: 0-2),

4) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, do-
świadczenie (oceniane w skali: 0-2).

5) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubie-
głych latach (oceniane w skali: 0-2)

8)  Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do 
otrzymania dotacji wynosi 6, przy czym pierwszeństwo ma oferta, 
która uzyskała największą liczbę punktów.

9)  Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni 
od upływu terminu ich składania.

10) Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji 
zadania zostaną podane przez prezydenta miasta do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

10.1 Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje prezydent miasta 
w drodze zarządzenia i jest ona ostateczna.

10.2 Prezydent miasta zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia 
konkursu.

11)  Ramowy skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy usta-
la prezydent piasta w drodze zarządzenia.

12)  W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wniosko-
wana – podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.

13)  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowa-
niem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządze-
niu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania admini-
stracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i 
sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. nr 55, 
poz. 662 z późn. zm). 

14) Realizacja przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu ofert powinna 
rozpocząć się w terminie:

14.1  przedsięwzięcia, o których mowa w §3 pkt.3), 4) i 5) od 
stycznia 2005 r. i zakończyć się z dniem 30 czerwca 2006 
r.,

14.2  przedsięwzięcia, o których mowa w §3 pkt.1), i 2) od stycz-
nia 2005 r. i zakończyć się z dniem 30 czerwca 2007 r.

15) Podmiot dotowany, zobowiązany jest do przedstawienia szcze-
gółowego sprawozdania merytorycznego i fi nansowego z wyko-
nanego zadania w terminie 7 dni po upływie każdego miesiąca 
w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi w umowie za-
pisami.

16) Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości 
uzyskania dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, tel. 231-26-82, 
239-12-59.
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Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- asystent planowania i kontroli pro-

dukcji – wykształcenie techniczne, 
kilkuletnie doświadczenie zawodowe 
w pracy w produkcji, bardzo dobra 
umiejętność obsługi komputera (MS 
OFFICE), miejsce pracy: Gliwice,

- cukiernik – wykształcenie zawodowe, 
miejsce pracy: Gliwice,

- elektryk – wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia SEP do 1 KV, miejsce 
pracy: Gliwice,

- fryzjerka – wykształcenie zawodowe 
lub średnie, miejsce pracy: Gliwice,

- handlowiec – wykształcenie wyższe, 
miejsce pracy: Pyskowice,

- kierowca – prawo jazdy kat. C,E, 
uprawnienia do obsługi dźwigów, miej-
sce pracy: teren Śląska,

- kosmetyczka – wykształcenie śred-
nie, miejsce pracy: Gliwice,

- księgowa (pełna księgowość) – mi-
nimum 10 lat doświadczenia, wyształ-
cenie średnie, miejsce pracy: Gliwice,

- kucharz – wykształcenie zawodo-
we gastronomiczne, miejsce pracy: 
Knurów,

- lakiernik samochodowy – miejsce 
pracy: Toszek,

- mechanik – wykształcenie minimum 
średnie mechaniczne (preferowane 
wyższe), minimum 2 lata doświadcze-
nia, bardzo dobra znajomość nowo-
czesnych maszyn i urządzeń mecha-
nicznych oraz umiejętność czytania 
dokumentacji, umiejętność obsługi 
komputera (MS OFFICE, dodatkowy 
atut AUTO CAD LT), znajomość języ-
ka angielskiego, prawo jazdy kat. B, 

miejsce pracy: Gliwice,
- mechanik utrzymania ruchu – wy-

kształcenie średnie (mechanik maszyn 
i urządzeń przemysłowych), minimum 
3 lata doświadczenia, uprawnienia 
SEP, badania wysokościowe, miejsce 
pracy: Gliwice,

- pracownik przygotowania produkcji 
– wykształcenie wyższe budowlane, 
prawo jazdy kat. B, umiejętność kosz-
torysowania, miejsce pracy: Gliwice,

- specjalista ds. planowania i kontroli 
produkcji – wykształcenie wyższe 
techniczne lub ekonomiczne, doświad-
czenie w planowaniu produkcji lub roz-
liczaniu wskaźników produkcyjnych, 
bardzo dobra umiejętność obsługi 
komputera (MS OFFICE), biegła zna-
jomość języka angielskiego, miejsce 
pracy: Gliwice,

- sprzedawca – kierownik sklepu – wy-
kształcenie średnie, dyspozycyjność, 
kurs żeglarski, miejsce pracy: Gliwice,

- technik serwisant systemów alar-
mowych – wykształcenie średnie 
(elektryk, elektronik, automatyk), 
znajomość systemów alarmowych 
i telewizji przemysłowej, miejsce pra-
cy: Gliwice,

- tokarz lub frezer – wykształcenie 
zawodowe, minimum 2 lata doświad-
czenia, miejsce pracy: Gliwice,

- tynkarz – wykształcenie zawodowe 
budowlane, miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 
z PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12, pokój 105, w godzinach od 8.00 do 14.30.

S E A N S  
F I L M O W Y

KINO AMOK
q 22 - 23 grudnia: Old Boy (18.00), Popatrz na 

mnie (16.00, 20.00)
q 24 - 25 grudnia: PRZERWA ŚWIĄTECZNA
q 26 - 30 grudnia: Upadek (15.30, 20.00), Po-

patrz na mnie (18.00)
q 31 grudnia – 1 stycznia: PRZERWA NOWO-

ROCZNA

KINO BAJKA
q 22 - 23 grudnia: Ekspres polarny (16.30), 

Spartan (18.30, 20.30)
q 24 - 25 grudnia: KINO NIECZYNNE
q 26 - 30 grudnia: Ekspres polarny (16.30), Su-

per Size Me (18.15, 20.00)
q 31 grudnia: KINO NIECZYNNE

KINO TEATR „X”
q 22 grudnia: Pręgi (18.00), Porządek  musi być 

(20.00)
q 23 grudnia: Pręgi (18.00), Teatr Nowej Sztuki 

– Pastorałka New Art (20.00)
q 24 - 31 grudnia: PRZERWA ŚWIĄTECZNO–

NOWOROCZNA

q 26 grudnia: Dziadek do orzechów (16.00)
q 28 grudnia: Grają naszą piosenkę (18.30)
q 31 grudnia: Zemsta nietoperza 

GALOWE PRZEDSTAWIENIA
SYLWESTROWE (16.30, 21.00)

q 8 stycznia: Grają naszą piosenkę (18.30)

GLIWICKI TEATR 
MUZYCZNY

ul. Nowy Świat 55/57, tel. 230 67 18, 232 11 01
e-mail: gtm@teatry.art.pl, 

www.teatr.gliwice.pl


