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GLIWICKIE EUROWYBORY
W niedzielę, 13 czerwca br., w całym kraju przeprowadzono wybory do Parlamentu 

Europejskiego. W Gliwicach głosowano w 112 lokalach wyborczych, usytuowanych głów-
nie w obiektach oświatowych, ale także w domach opieki społecznej, szpitalach i Areszcie 
Śledczym. Uprawnionych do głosowania było w mieście 160.148 osób. W wyborach wzięło 
udział 39.127 gliwiczan – zaledwie 24,43% uprawnionych (dane zebrane skrupulatnie z ob-
wodowych komisji wyborczych). Największe poparcie w mieście uzyskali kandydaci Plat-
formy Obywatelskiej. Głosowało na nich łącznie 16.041 osób (41,85 % ogółu uczestników 
niedzielnych wyborów). W śląskim okręgu wyborczym, obejmującym m. in. Gliwice, uzy-
skano ostatecznie osiem europejskich mandatów poselskich. Zdobyli je (w kolejności alfabe-
tycznej): Jerzy Buzek (PO), Adam Gierek (SLD-UP), Maciej Giertych (LPR), Genowefa 
Grabowska (SdPL), Małgorzata Handzlik (PO), Jan Olbrycht (PO), Wojciech Roszkow-
ski (PiS) oraz Grażyna Staniszewska (UW). Przez 5 lat będą oni zasiadać w ławach Parla-
mentu Europejskiego wraz z pozostałymi 46 deputowanymi z Polski. Szerzej o niedzielnych 
eurowyborach – na stronie drugiej w tekście „Większość nie poszła do urn”.  (luz)

WYNIKI UZYSKANE PRZEZ KOMITETY WYBORCZE W GLIWICACH

Pozostałe

Ruch Obrony
Bezrobotnych



EUROWYBORY 

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

WIĘKSZOŚĆ NIE POSZŁA DO URN
W śląskim okręgu wyborczym, obejmującym m. in. Gliwice, zarejestrowano łącznie 17 list wyborczych z nazwiskami 157 kan-
dydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Wybory eurodeputowanych wzbudziły jednak niewielkie zainteresowanie 
społeczne. W Gliwicach odnotowano w niedzielę najniższą frekwencję wyborczą w okresie od 1989 roku. 

Przypomnijmy, że w dotychcza-
sowych wyborach samorządowych 
w mieście poszło do urn: 33,8 % 
wyborców w 1990 roku, 24,5 % 
w 1994 roku, 36,6 % w 1998 roku 
oraz  29,3 % w pierwszej turze 
i  4,65 % w drugiej turze bezpo-
średnich wyborów prezydenc-
kich w 2002 roku. W wyborach 
parlamentarnych w 1997 roku 
frekwencja w mieście wyniosła 
45,1%, a w 2001 roku – 43,85 %. 
Do udziału w dwudniowym refe-
rendum europejskim w 2003 roku 
przystąpiło 62,2 % uprawnionych 
mieszkańców Gliwic (ponad dwu-
krotnie więcej, niż teraz).

Określony w ordynacji 5-procen-
towy próg wyborczy został przekro-
czony w Gliwicach przez 5 ugrupo-
wań politycznych: PO (41,85 %), 
SLD-UP (12,57 %), LPR (9,54 %), 
PiS (8,41 %) oraz UW (8,14 %). 
Najmniej głosów w mieście zdobyli 
natomiast kandydaci Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego „OKO”. Poparło ich 104 wyborców (0,27 %). Bezapelacyjnym zwycięzcą 
wyborów okazał się Jerzy Buzek (PO). Na byłego premiera głosowało w naszym mieście 9.857 osób. W pierwszej piątce uplasowali 
się ponadto: Janusz Moszyński (PO) – 3.395 głosów, Adam Gierek (SLD-UP) – 2.909 głosów, Maciej Giertych (LPR) – 2.798 głosów 
oraz Grażyna Staniszewska (UW) –1.881 głosów. Poniżej publikujemy wykaz 22 kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 100 głosów 

poparcia podczas niedzielnych eurowyborów w Gliwicach.
Frekwencja wyborcza w mieście (24,43 %) okazała się wyższa, 

niż przeciętna w całym kraju (20,87 %). Państwowa Komisja Wybor-
cza poinformowała we wtorek, które z ugrupowań przekroczyły próg 
wyborczy. W tym gronie znalazły się: PO (24,1 %), LPR (15,92 %), PiS 
(12,67 %), Samoobrona (10,78 %), SLD-UP (9,35 %), UW (7,33 %),  
PSL (6,34 %) i SdPL (5,33 %). Wśród 54 polskich eurodeputowanych 
znalazło się ostatecznie ośmioro posłów ze Śląska – troje z PO i po 
jednym z SLD-UP, SdPL, LPR, PiS oraz UW.  (luz)

PO BUZEK Jerzy             9 857    
PO MOSZYŃSKI Janusz Leonard             3 395    
SLD GIEREK Adam             2 909    
LPR GIERTYCH Maciej Marian             2 798    
UW STANISZEWSKA Grażyna Ewa             1 881    
PiS ROSZKOWSKI Wojciech             1 670    
SLD MARKOWSKI Jerzy             1 618    
PO GORNIG Kajetan Andrzej             1 006    
UW PAWEŁKO Mirosław               876    
PO OLBRYCHT Jan Marian               672    
PO HANDZLIK Małgorzata Maria               573    
PiS SZPYRKA Grzegorz Adam               505    
PiS KRAKOWSKI Jędrzej Wojciech               305    
PO RZYMEŁKA Jan Antoni               296    
PiS KLOC Izabela Helena               212    
LPR POLLAK Rajmund Henryk               171    
PiS WOJCIECHOWSKI 

Maciej Tomasz
              139    

PiS WRÓBEL Eugeniusz Józef               137    
LPR ZADORA Stanisław               135    
LPR ZAPAŁA Stanisław               131    
LPR PRZYBYLSKI Krzysztof               114    
PO KARDASZ Piotr               104    

Porównanie wyników uzyskanych przez ugrupowania 
w kraju, województwie śląskim i Gliwicach
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LETNI SEZON KĄPIELOWY
*** W Ośrodku Wypoczynkowym w Czechowicach przy 

ul. Ziemięcickiej sezon letni zainaugurowano 10 czerwca. 
Będzie trwał 19 i 20 czerwca oraz od 25 czerwca do 
31 sierpnia. Opłaty za wstęp obowiązują od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, w sobotę, niedzielę 
i święta w godzinach od 10.00 do 19.00. Dla dzieci do lat 7 
- wstęp bezpłatny. Ceny biletów: dzieci i młodzież w wieku 
8 -16 lat - 1 zł, młodzież ucząca się w wieku 17- 25 lat - 2 zł, 
emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne - 2 zł, rodzice 
z dziećmi do lat 12 - 3 zł, dorośli - 4 zł.

*** W Kąpielisku Leśnym przy ul. Toszeckiej sezon 
rozpocznie się 25 czerwca, a zakończy 31 sierpnia. 
Obiekt będzie czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 20.00, w sobotę, niedzielę 
i święta w godzinach od 9.00 do 20.00. Dla dzieci do 
lat 7 - wstęp bezpłatny. Ceny biletów: dzieci i mło-
dzież w wieku 8 -16 lat - 1 zł, młodzież ucząca się 
w wieku 17-25 lat - 3 zł, emeryci, renciści, osoby 
niepełnosprawne – 3 zł, rodzice z dziećmi do lat 12 
- 4 zł, dorośli – 5 zł.

*** W Kąpielisku Neptun przy ul. Dzionkarzy 
sezon potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia. Obiekt bę-
dzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 10.00 do 18.00, w sobotę, niedzielę i święta 
w godzinach od 10.00 do 19.00. Dla dzieci do lat 7 
- wstęp bezpłatny. Ceny biletów: dzieci i młodzież 
w wieku 8 -16 lat - 0,50 zł, młodzież ucząca się 
w wieku 17-25 lat - 2 zł, emeryci, renciści, osoby 
niepełnosprawne - 2  zł, rodzice z dziećmi do lat 
12 - 2 zł, dorośli - 3 zł. (al)

TURNIEJ MIAST I GMIN
Gliwice zajęły szóste miejsce w  Sportowym Turnieju Miast i Gmin -  w grupie miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy. 
W nagrodę otrzymały 15 tysięcy złotych na zorganizowanie w czasie tegorocznych wakacji obozu sportowo – rekreacyjnego dla 
dzieci i  młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. 

– Życzymy dalszych sukcesów w upowszechnianiu kultury 
fizycznej wśród mieszkańców Waszego Miasta i zaprasza-
my do współzawodnictwa w  przyszłorocznej edycji – napisał 
Mieczysław Borowy, przewodniczący Centralnej Komisji Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin’ 2004, w liście gratulacyjnym 
do Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic. 

Turniej przygotowała Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich, działając z inicjatywy Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu. Rozegrano go 26 maja br. na terenie 
całego kraju. Klasyfikowano osoby, które uczestniczyły 
w rekreacji fizycznej przez co najmniej 30  minut. Taką ak-

tywność ruchową - zbiorową lub indywidualną - wykazało 
tego dnia 41.523 mieszkańców Gliwic. Przygotowano dla 
nich około 150 imprez, zawodów i rozgrywek sportowych. 
Całe przedsięwzięcie w naszym mieście koordynował lokal-
ny samorząd. Końcową lokatę ustalono na podstawie sumy 
punktów uzyskanych po porównaniach procentowych: liczby 
osób startujących w turnieju z ogólną liczbą mieszkańców, 
udziału środków finansowych przeznaczonych na kulturę fi-
zyczną w stosunku do całego budżetu miasta w 2004 roku, 
liczby członków klubów i stowarzyszeń sportowych w stosunku 
do liczby mieszkańców. (al)
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Obawy samorządowców okazały się 
uzasadnione. Podczas kwietniowego po-
siedzenia Rady Ministrów przyjęto projekt 
ustawy zmieniającej prawo geodezyjne 
i kartograficzne oraz ustawę o księgach 
wieczystych i hipotece. Zdaniem Ślą-
skiego Związku Gmin i Powiatów projekt 
zawiera rozwiązania zmierzające do 
całkowitego scentralizowania tej sfery 
działalności publicznej. 

W wydanym 4 czerwca br. oświadcze-
niu, Zarząd Związku przedstawił swoje 
uwagi i propozycje zmian w ustawie. Rów-
nocześnie podkreślił, że jeśli projekt usta-
wy zostałby przyjęty przez Parlament RP, 
to jego skutkiem będzie m.in.: rozbudowa 
administracji centralnej i wzrost kosztów 
jej funkcjonowania, całkowite odebranie 
samorządom wpływu na racjonalne go-

spodarowanie środkami wojewódzkich 
i powiatowych funduszy gospodarki zaso-
bem geodezyjnym i kartograficznym oraz 
likwidacja funduszy gminnych. - Uważa-
my, że Polska, kraj należący do Unii Eu-
ropejskiej, nie powinna budować struktur 
charakterystycznych dla epoki skrajnego 
centralizmu. Z powyższych względów 
zwracamy się do Sejmu RP o odrzucenie 
tych kierunków zmian w proponowanym 
przez Rząd RP projekcie ustawy, które 
zmierzają do ograniczenia samorządności 
- czytamy w oświadczeniu. 

W sprawę zaangażowały się także 
władze samorządowe Gliwic. Pod koniec 
lutego Rada Miejska zwróciła się z wnio-
skiem do Trybunału Konstytucyjnego 
o stwierdzenie niezgodności z prawem 
rozporządzenia ministra infrastruktury, 

GROŹNA CENTRALIZACJA
Pod koniec stycznia Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zaapelował do 
rządu RP o zaprzestanie bezzasadnego centralizowania funduszy gospodarki 
zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Na początku lutego z takim samym 
wezwaniem zwrócił się do rządu RP Konwent Prezydentów 19 Śląskich Miast 
na Prawach Powiatu. 

WIADOMOŚCI Z „DZIESIĄTKI”  
Mecz piłki nożnej dziewcząt z chłopcami, biegi i marsze 

w parku, turniej koszykówki i siatkówki, mecze tenisa stołowego 
i wiele innych form aktywności ruchowej wypełniło program 
Dnia Sportu w Gimnazjum nr 10. Impreza - połączona z tra-
dycyjnym festynem szkolnym - odbyła się 26 maja br. Poza 
częścią sportową, wypełniły go zajęcia dydaktyczne. Uczniowie 

poszczególnych klas zaprezentowali projekty z cyklu „Sławni 
Ślązacy”.  Przygotowali m.in. wystawy plakatów i albumów. 
Musieli też zredagować biuletyny, wykorzystując do tego celu 
komputery. Uczyli się samodzielnie wyszukiwać informacje 
i pracować w zespole. Zdobywali wiedzę o historii kraju, re-
gionu oraz znanych osobach, których biografie są związane 
ze Śląskiem i Gliwicami. (al)

*******************************

W Gimnazjum nr 10 gościła grupa gimnazjalistów 
z Ukrainy. Uczniowie z Gimnazjum im. Włodzimierza Wiel-
kiego z Rohatyna wraz z dyrektorem Ihorem Doroniukiem 
przebywali w Gliwicach kilka dni. Przybyli na zaproszenie 
Stowarzyszenia Współpracy Polsko - Ukraińskiej. „Dzie-
siątkę” odwiedzili w ostatnim dniu pobytu, 31 maja br. 
Spotkanie umożliwiło poznanie się młodzieży polskiej 
i ukraińskiej. Rozmowy toczyły się w języku angielskim, 
a dotyczyły tematów szkolnych. Gimnazjaliści z Rohatyna 
dzielili się też wrażeniami z pobytu w Polsce, opowiadali 
o swoim mieście i kraju. Zaprezentowali również program 
artystyczny - koncert zespołu wokalnego „Dzwinok” pod 
dyrekcją Jaremy Zwaremka. Zaśpiewali ukraińskie i polskie 
pieśni ludowe, religijne, a także utwory współczesne. Po-
stanowiono, że przyjacielskie kontakty pomiędzy szkołami 
będą kontynuowane. (al)

które pozbawiło samorząd terytorialny 
możliwości dysponowania pieniędzmi 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Za-
sobem Geodezyjnym i Kartograficznym.- 
Wprowadzając tzw. prawo powielaczowe, 
minister zmienił regulacje ustawowe. 
Fundusz był powiatowy i nagle stał się 
państwowy. Miasto ponosi straty finan-
sowe, a prawo łamane jest samowolnymi 
decyzjami władz centralnych. Takie roz-
wiązanie uniemożliwia Gliwicom czerpa-
nie dochodów ze sprzedaży map i innych 
informacji geodezyjnych, otrzymywanych 
dzięki stworzonej dużym nakładem sił 
i środków nowoczesnej mapy numerycz-
nej miasta - wyjaśnia rzecznik prasowy 
UM, Marek Jarzębowski. Kontynuując ba-
talię o  zaniechanie groźnej centralizacji 
państwa, w marcu radni zaskarżyli do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
werdykt Kolegium Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, kwestionujący poprawność 
ujęcia w budżecie miejskim na 2004 rok 
przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geode-
zyjnym i  Kartograficznym. (al)

tygodnik

dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
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RODZINY ZASTĘPCZE
Dział Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach zorganizował piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza odbyła 
się 29 maja br. w Wilczym Gardle na terenie niepublicznego przedszkola „Słonecz-
ko”. Miała na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego poprzez propa-
gowanie idei opieki rodzinnej jako formy alternatywnej dla domów dziecka.

Starano się pozyskać nowych kandy-
datów na rodziców zastępczych, a tym 
samym poprawić los dzieci odrzuconych 
i osieroconych. Na piknik przybyły funk-
cjonujące już rodziny zastępcze z Gliwic 
i powiatu gliwickiego. Przygotowano dla 
nich ognisko oraz zabawy, gry sportowe 
i konkursy. Opiekunowie dzieci otrzymali 
dyplomy za trud i poświęcenie. Organi-
zatorzy pragną przygotowywać tego typu 
spotkania także w następnych latach. 
- Nasze doświadczenie w pracy z ro-
dziną zastępczą i dzieckiem wskazują, 
że potrzebny jest jakiś bodziec, który 
spowoduje publiczną dyskusję o ro-

dzicielstwie zastępczym. Skupi uwagą 
na tym, jak ważną funkcję społeczną 
pełnią te rodziny. Jak bardzo godne są 
szacunku i podziwu - podkreśla Mariola 
Zalewska, kierownik Działu Profilaktyki 
i Pomocy Dziecku i Rodzinie OPS. 

Wszyscy zainteresowani sprawowa-
niem rodzinnej opieki zastępczej mogą 
zgłaszać się do Działu Profilaktyki i Po-
mocy Dziecku i Rodzinie w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 13 (oficyna) w godzinach 
od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informa-
cje udzielane są pod numerem telefonu 
335-41-35. (al)

ZABAWA
W PLENERZE

W sobotę, 19 czerwca br., w go-
dzinach od 9.00 do 14.00 na terenie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 7 przy ul. Gierymskiego odbędzie 
się festyn rekreacyjno – sportowy. 
Imprezę przygotowano nie tylko dla 
uczniów tej placówki edukacyjnej, ale 
też dla zainteresowanych mieszkańców 
dzielnicy. Przewidziano m.in. konkursy, 
loterię fantową, kiermasz tanich książek 
i występy artystyczne. (al)
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GODZINY ZWIEDZANIA
Willa Caro i Zamek Piastowski
wtorek, środa, piątek: od 9.00 do 14.30 
czwartek: od 11.00 do 18.00 
sobota, niedziela: od 10.00 do 15.00
Biblioteka w Willi Caro
od wtorku do piątku: od 9.00 do 15.00
Galeria w Ratuszu
od poniedziałku do piątku: od 11.00 do 17.00
Oddział Odlewnictwa Artystycznego
od wtorku do piątku: od 9.00 do 14.30
sobota, niedziela: od 10.00 do 16.00

Willa Caro
ul. Dolnych Wałów 8 a
tel.: 231-08-54, fax: 230-73-66
wystawy stałe:
● Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi 

górnośląskich przemysłowców

● Kultura ludowa regionu gliwickiego 
XIX/XX w.

wystawy czasowe:
● Porcelana miśnieńska ze zbiorów 

Muzeum w Gliwicach
● Kartka z Zeppelina

SPOTKANIE Z OBRAZEM

MUZEUM 
W GLIWICACH

www.muzeum.gliwice.pl

W niedzielę, 20 czerwca br., odbędzie 
się kolejne „Spotkanie z obrazem”. Tym 
razem zostanie ono poświęcone rzeźbie 
„Żywy obraz”, która znajduje się przed głów-
nym wejściem do Willi. Gościem spotkania 
będzie autor monumentu - profesor Krzysz-
tof Nitsch. Początek - godz. 12.00. 

Zamek Piastowski 
ul. Pod Murami 2 
tel.: 231-44-94
wystawy stałe:
● Pradzieje ziemi gliwickiej
● Z dziejów Gliwic
● Przemysł w Gliwicach XIX/XX w.
● Ikonografia miasta.

Oddział Odlewnictwa 
Artstycznego 
ul. Robotnicza 2
tel.: 231-90-71 wew. 209
wystawy czasowe:
● IV Przegląd Plastycznej Trwórczości 

Dzieci i Młodzieży - wystawa pokon-
kursowa

OSIEDLOWA 
INICJATYWA

W sobotę, 19 czerwca br., o godz. 11.00 
na boisku obok Szkoły Podstawowej nr 11 
przy ul. Pocztowej rozpocznie się Turniej Pią-
tek Piłkarskich Rad Osiedlowych. Rywaliza-
cja będzie przebiegać w dwóch grupach: Rad 
Osiedlowych oraz juniorów do lat szesnastu 
z poszczególnych dzielnic miasta. Na mura-
wie zmierzą się reprezentacje Rad Osiedli: 
Bojków, Brzezinka, Czechowice, Kopernik, 
Ligota Zabrska, Obrońców Pokoju, Sikornik, 
Sośnica, Wilcze Gardło oraz zespół Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Turniej organizuje 
Rada Osiedla Ligota Zabrska. Będzie mu 
towarzyszyć inauguracja działalności bez-
płatnej szkółki piłkarskiej w tej dzielnicy. Pa-
tronat nad imprezą objął prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. (al)

CZTERDZIESTOLATKA
Szkoła Podstawowa nr 28 świętuje 

jubileusz 40-lecia istnienia. Główne 
uroczystości z tej okazji odbędą się 
w sobotę, 19 czerwca br. O godz. 9.30 
rozpocznie je msza święta w Katedrze 
p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Pod-
czas nabożeństwa zostanie poświęcony 
szkolny sztandar. Następnie przewi-
dziano spotkanie w siedzibie szkoły 
przy ul. Marcina Strzody. W programie 

m.in.: koncert muzyczny, prezentacja 
multimedialna dotycząca historii pla-
cówki pt. „Wędrówka przez 40 lat” oraz 
podsumowanie konkursu ortograficzne-
go dla uczniów i rodziców. Goście będą 
mogli też zwiedzić szkołę i obejrzeć 
okolicznościowe wystawy. Patronat 
nad jubileuszem objął przewodniczący 
Rady Miejskiej w Gliwicach, Stanisław 
Ogryzek. (al)

fot. A. Witwicki
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BYŁO, BĘDZIE

Bohaterami będą reprezentanci świata 
kultury, nauki, przemysłu, polityki – osoby 
różnych narodowości i wyznań. Organiza-
torzy chcą w ten sposób popularyzować 
wiedzę o znaczeniu Gliwic dla Górnego 
Śląska oraz wielokulturowym dziedzic-
twie miasta, które tworzyli Czesi, Niemcy, 
Polacy czy Żydzi. Celem spotkań będzie 
też budowanie więzi młodych ludzi z ich 
małą ojczyzną. 

Cykl sesji zainauguruje spotkanie 
pt. „Wybitni Niemcy związani z Gliwicami”. 
Odbędzie się ono w czwartek, 24 czerw-
ca br., w godzinach od 9.00 do 14.30 
w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy 
Polsko-Niemieckiej przy ul. Rybnickiej 27. 
Jest przygotowywane wspólnie z gliwickim 
samorządem, Muzeum w Gliwicach, DFK, 
Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Gliwic-
kiej i Polsko-Niemieckim Towarzystwem 
im. Stanisława Bieniasza. W programie 
sesji znajdą się następujące prelekcje: 
„Prezentacja Leksykonu Biograficznego 
NIEMCY GÓRNOŚLĄSCY” (Marcin 
WIATR - DWPN), „Poeta - Artur Silber-
gleit” (prof. Eugeniusz Klin - Uniwersytet 
Zielonogórski), „Członek Rady Miejskiej 

WYBITNI GLIWICZANIE
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczyna realizację nowego cyklu sesji 
popularno - naukowych. Zostaną one poświęcone wybitnym postaciom związanym 
z historią Gliwic poprzez miejsce swojego urodzenia, zamieszkania lub działalność 
publiczną. 

i honorowy obywatel miasta, ostatni gu-
bernator prowincji górnośląskiej - Theophil 
Woschek” (dr Piotr Greiner - Uniwersytet 
Śląski), „Wybitni rzeźbiarze - Theodor 
Kalide i August Kiß” (dr Jerzy Gorzelik - 
Uniwersytet Śląski),  „Cmentarz hutniczy 
jako miejsce spoczynku wybitnych Niem-
ców związanych z Gliwicami” (Małgorzata 
Malanowicz - Stowarzyszenie na Rzecz 
Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwic-
kie Metamorfozy”), „Honorowy obywatel 
miasta - Artur Kochmann” (Grzegorz Jacek 
Szyndler - „Szkoła  z Charakterem”), „Wy-
dawca DER OBERSCHLESISCHE WAN-
DERER - Arthur Neumann” (Przemysław 
Nadolski - historyk Bytomia), „Wybitny ar-
chitekt miasta - Karl Schabik” (Bogusław 
Małusecki - Archiwum Państwowe w Gli-
wicach), „Założyciel Muzeum w Gliwicach 
- Artur Schiller” (Damian Recław - Muzeum 
w Gliwicach). Przewidziano także dyskusję 
„Niemieckie dziedzictwo Gliwic – przeszko-
dą czy szansą rozwoju dla miasta?”. Sesję 
zakończy prezentacja przygotowana przez 
uczniów „Szkoły z Charakterem” pt. „Gliwi-
ce przystanią dla poetów – Artur Silbergleit 
i Horst Bienek”. (al)

TWÓRCZE 
WARSZTATY

W piątek, 18 czerwca br., w auli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Koziel-
skiej zostanie podsumowana roczna działal-
ność warsztatów twórczych, w których uczest-
niczyli uczniowie IV Liceum Ogólnokształcą-
cego, Gimnazjum nr 9 i Szkoły Podstawowej 
nr 1. Odbędzie się wernisaż prac plastycznych 
dzieci i młodzieży oraz prezentacja spektaklu 
Teatru Autotelicznego „Transgresje”. Początek 
- godz. 18.00. (al)

NAGRODA ZA HONOR
Uczeń pierwszej klasy gliwickiego Li-

ceum Ogólnokształcącego „Filomata”, Mi-
chał Budryk, zajął drugie miejsce w VI Ogól-
nopolskim Konkursie Krasomówczym im. 
Wojciecha Korfantego. 

Rywalizacja młodych retorów przebie-
gała pod hasłem „To kwestia honoru”. Finał 
rywalizacji odbył się w Sali Sejmu Śląskiego 
w Katowicach. Konkurs zorganizowało Brac-
two Oświatowe Związku Górnośląskiego, 
a honorowy patronat nad nim objął prezes 
NIK, Mirosław Sekuła. Michał był jedynym 
finalistą, reprezentującym Gliwice. Zapre-
zentował oryginalną opowieść o honorze. 
Jurorzy docenili zarówno treść, jak i formę 
jego przemówienia. (al)

Miasto Gliwice ogłasza konkurs na najładniej 
zagospodarowany balkon i ogród przydomowy.

Dla każdej kategorii (tj. najpiękniejszy balkon, najpiękniejszy ogród, estetyczna posesja) zostaną przyznane nagrody pieniężne 
w wysokości:

I - 400 zł, II - 300 zł, III - 200 zł
oraz niezależnie od kategorii 3 wyróżnienia po 100 zł.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY BALKON 
I OGRÓD PRZYDOMOWY - EDYCJA 2004 r.

1. Konkurs dotyczy wyłącznie terenów leżących w granicach administracyjnych Miasta Gliwice.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnego zgłoszenia w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim 

w Gliwicach do 21 czerwca br. oraz obecność wnioskodawcy podczas ustalonej wizyty komisji.
3. O terminie wizyty komisji uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
4. W przypadku nieobecności wnioskodawcy lub innego domownika w wyznaczonym  terminie, komisja odrzuci wniosek (w szcze-

gólnie uzasadnionych przypadkach wyznaczony termin może ulec przesunięciu, nie więcej niż o 5 dni roboczych).
5. Przedmiotem oceny komisji będzie estetyka, dobór gatunków, stan zdrowotny roślin i ich różnorodność.
6. Osoby, które w ubiegłych latach zostały nagrodzone w konkursie, mogą ubiegać się jedynie o przyznanie wyróżnienia.
7. Komisja może zdecydować o nie przyznaniu nagród w poszczególnych kategoriach.
8. O werdykcie komisji uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

Maria Żuławińska
naczelnik Wydziału Środowiska UM w Gliwicach 
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R E P E R T U A R

17 czerwca (czwar tek), godzina 18.30
„WIEDEŃSKA KREW”

18 czerwca (piątek), godzina 18.30 
„ZEMSTA NIETOPERZA”

Krótka historia musicalu
część XXVIII

Przepis na musical

„Romantyczny” okres historii musicalu wydaje się już być za nami. Epoka zaskakujących debiutów, off-off-brodwayow-
skich produkcji, przypadkiem dostrzeganych przez producentów i przerabianych na oblegające największe sale megahity, 
spektakularnych sukcesów, w które nie wierzył nikt poza ich autorami – kto wie, może się to jeszcze kiedyś zdarzy, ale 
dzisiaj tego typu historie częściej rozgrywają się w głowach specjalistów 
od public relations, niż w „prawdziwym” życiu, czyli na scenie. Dzisiaj na 
wszystko obowiązują żelazne przepisy: na temat, kompozytora, tekściarza, 
reżysera. Prawie jak u Makłowicza.

Tak to było również w wypadku jednego z największych sukcesów 
ostatnich lat - Nędzników Victora Hugo, przerobionych na musicalowe Les 
Misérables przez Claude’a-Michela Schönberga i Alaina Boublila. Kiedy 
zobaczyli oni słynnego Oliviera!, z którego postać Artfula Dodgera pod-
sunęła im pomysł śpiewającego Gavroche’a, byli już uznanymi twórcami. 
Schönberg pisał popularne przeboje, a w pracy partnerował mu zawsze 
Boublil. Zaczęli zresztą ostrożnie – przygotowali muzyczne demo i do-
piero kiedy okazało się, że sprzedało się ono w 260.000 kopii, stworzyli 
pełnospektaklowe widowisko. Najpierw pokazali je w paryskim Palais des 
Sports – teatrze bynajmniej nie  pierwszego musicalowego światowego 
znaczenia. Znowu uzyskali potwierdzenie tego, że ich pomysł jest chwy-
tliwy – tym razem dzięki 500.000 widzów, którzy obejrzeli przedstawienie. 
I dopiero teraz nadeszła pora na to, by Nędzników – oczywiście, jak to 
przy Nędznikach, po poważnych zabiegach kosmetycznych – przerobić 
na światowy sukces.

Dokonał tego Cameron Macintosh – producent Kotów – razem z reży-
serem tego największego musicalu w historii, Trevorem Nunnem. Zatrudnili 
oni jeszcze Herberta Kretzmera, autora tekstów piosenek Charlesa Aznavo-
ura,  jako angielskiego librecistę i tekściarza. Wszyscy razem, oczywiście 
w ścisłej współpracy z Schönbergiem i Boublilem, praktycznie jeszcze raz 
napisali musical. Trwało to lata, a autorzy temat wyczerpali do samego dna 
– praca nad spektaklem obejmowała również głębokie studia nad Victorem 
Hugo, jego dziełem oraz epoką, w której tworzył.

Oczywiście, opłacało się. Angielskie premiery – najpierw w Barbican 
Theatre (8 października 1985 r.), później w Palace Theatre (4 grudnia 1985 r.) w Londynie – stały się gigantycznym sukce-
sem. Mieszane recenzje i entuzjazm widzów – do tego historia musicalu zdążyła nas przyzwyczaić. W 1987 roku odbyła się 
broadwayowska premiera Nędzników, oczywiście kopia brytyjskiego sukcesu. A potem… źródła podają zwyczajową litanię 
imponujących cyfr, odzwierciedlających skalę powodzenia dzieła: 56 profesjonalnych produkcji w 38 krajach w 21 językach, 
38.000 przedstawień na całym świecie obejrzanych przez 51 milionów widzów, 31 nagrań płytowych, 50 ważnych nagród 
teatralnych, londyńskie nagranie sprzedane w nakładzie 1.030.000 egzemplarzy.

Wszystko to było jak najbardziej zasłużone. Historia opisana przez Victora Hugo świetnie nadawała się na musical, 
zresztą materiał został z pełnym profesjonalizmem opracowany przez wybitnych twórców. Wydaje się jednak, że powo-

dzenie Nędzników pokazuje, iż istnieje coś takiego jak przepis na 
musical, na jego spektakularny sukces. Klasyczna wielka powieść, 
o uznanym miejscu w kanonie literatury światowej, pozostająca 
jednak po stronie dzieł przeznaczonych dla szerokiej publiczności, 
wielki temat, kompozytorzy znani z przebojów popu oraz jeden 
z wielkich producentów gwarantujących odpowiedni rozmach 
przedstawienia… Dzisiaj co chwilę słyszymy o sukcesach mu-
sicali powstających według tej zasady. Cóż, pozostaje szepnąć 
rodzimym twórcom: do dzieła! Potop ciągle czeka na musicalową 
adaptację, a światowe sceny – na wielki polski megahit…

Jacek Mikołajczyk

Jeden z „Nędzników” na Broadwayu
fot. archiwum GTM
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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 wspieranie realizacji zadań publicznych i powierzanie ich do realizacji w dziedzinie pomocy spo-
łecznej.

§ 3
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) organizacja i udzielanie pomocy dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych, dla rodzin wielodzietnych, dla osób 

wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osadzonych,
2) organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, dla rodzin wielodzietnych.

§ 4
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2003 wynosiła 
47.838 PLN. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2004 wynosi 
60.760 PLN.

§ 5
Zasady przyznawania dotacji
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 19 lipca 2004 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form 
współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań 
pomocy społecznej (Dz. U. nr 55, poz. 662) do Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych na adres: 44-100 Gliwice, 
ul. Jagiellońska 21 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do GCOP).

2. Na wniosku oferty winna być informacja, jakiego przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej oferta dotyczy (podać nr).
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 finansowe i merytoryczne 
z działalności podmiotu za ubiegły rok.

4. Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Gliwice lub na rzecz jego miesz-
kańców.

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 – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców oraz za-
potrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (oceniane w skali: 0-2),

3) finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania 
(oceniane w skali: 0-2),

4) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie (oceniane w skali 0-2),
5) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych 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 15 dni od upływu terminu ich składania.
10. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Konkursowej.
10.1. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.
10.2. Prezydent Miasta zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

11. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
12. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu 

projektu.
13. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy 

pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, 
umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. nr 55, poz. 662). 

14. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w terminie od 1 sierpnia 2004 r. i zakończyć się 
15 grudnia 2004 r.

15. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozda-
nia merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu 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). 

16. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Gliwickie Centrum Organizacji Poza-
rządowych w Gliwicach, ul. Jagiellońska 21, tel. 238-24-55, 238-81-67.



I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości po-
łożonej w Gliwicach przy ul. Pocztowej obejmującej działkę nr 7 o 
powierzchni 2.796 m2, obręb Ligota Zabrska, arkusz mapy 7, rejestr 
gruntów 13518, KW 46657. Przetarg rozpocznie się 6 lipca 2004 r. 
o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.
Cena wywoławcza nieruchomości:               84.360,00 zł + 22%VAT
Wadium:                                                                                              10.300,00 zł
Minimalne postąpienie:                                                                    1.300,00 zł
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium do 2 lipca 2004 r. 
na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 
nr konta 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514 i dostarczą dowód 
wpłaty wadium (lub jego kserokopię) na stanowisko ds. zamówień 
publicznych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach do 2 lipca 2004 r. do godz. 14.00.
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą 
dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni 
dokument, upoważniający je do składania oświadczeń woli w imie-
niu tych osób.
Przeznaczenie nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa, działal-
ność handlowo – usługowa.
Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 
który wygra przetarg, 

- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wy-
grają, 

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

Ustaloną w przetargu cenę działki należy wpłacić w całości przed 
zawarciem notarialnej umowy sprzedaży na konto Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr konta 03 1050 1230 
1000 0022 7694 9514. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 
z nabyciem nieruchomości lokalowej.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Biu-
ro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów, tel. 239-12-56.
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na
▼

remont dachu papowego wraz z uporządkowaniem i dobudową przewodów kominowych i montażem instalacji 
odgromowej w budynku przy ul. Noakowskiego 6.

Termin składania ofert: 30 czerwca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 30 czerwca 2004 r. o godz. 10.00.

▼
remont dachu papowego wraz z  montażem instalacji odgromowej na budynku przy ul. Kopernika 73.

Termin składania ofert: 25 czerwca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2004 r. o godz. 10.00.

▼
remont dachu, wykonanie uporządkowania przewodów kominowych oraz montaż instalacji odgromowej w budynku 

przy ul. Świętojańskiej 11.
Termin składania ofert: 2 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 2 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

oraz
ŚLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH

poszukuje kandydata na stanowisko:
POWIATOWEGO INSPEKTORA 

NADZORU BUDOWLANEGO
W GLIWICACH.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na 
tym stanowisku będzie należało realizowanie zadań 
określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z 1996 r. z późn. 
zmianami).

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
- co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku 

kierowniczym,
- doświadczenie w orzecznictwie,
- znajomość kodeksu postępowania administra-

cyjnego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życio-
rysu i listu motywacyjnego wraz z następującymi 
dokumentami:

- odpis dyplomu,
- kopie uprawnień budowlanych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za 

przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni 

praw publicznych,
- kwestionariusz osobowy.

Dokumenty należy przesłać (składać) w terminie 
2 tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Biule-
tynie Służby Cywilnej, pod adresem: Urząd Miejski 
w Gliwicach – Wydział Kadr, Szkoleń i Płac, ul. Zwy-
cięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  
telefonu: (0-32) 231-96-00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
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ZAWIADOMIENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o możliwości wnoszenia uwag, opinii, wniosków 
i propozycji do przygotowywanego 

Planu Gospodarki Odpadami.

Stosownie do przepisów art.14 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach, realizowany jest obecnie projekt Planu 
Gospodarki Odpadami dla Miasta Gliwice na lata 2004- 2008. 
Wszelkie uwagi, wnioski i propozycje, które należałoby 
uwzględnić w przygotowywanym Planie, przyjmowane będą 
w ciągu 21 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunal-
nych Urzędu Miejskiego, pokój 358 lub w formie pisemnej, 
z zachowaniem powyższego terminu. 

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH 
w Gliwicach, ul. Fredry 6,

zawiadamia, że organizuje 
przetargi nieograniczone na

▼
zakup wraz z dostawą tarcicy. 

Termin składania ofert: 1 lipca 2004 r. do  godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 1 lipca 2004 r. o  godz. 11.00.

▼
zakup wraz z dostawą oleju opałowego. 

Termin składania ofert: 30 czerwca 2004 r. do  godz.  10.30.
Termin otwarcia ofert: 30 czerwca 2004 r. o  godz. 11.00.

▼
zakup wraz z dostawą  materiału szkółkarskiego. 

Termin składania ofert: 1 lipca 2004 r. do  godz.  10.30.
Termin otwarcia ofert: 1 lipca 2004 r. o  godz. 11.00.

Urząd Miejski w Gliwicach
zatrudni pracownika do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Kandydaci winni posiadać:
● wykształcenie wyższe humanistyczne,
● umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym,
● bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziana znajomość drugiego języka obcego.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: realizacja przedsięwzięć z zakresu promocji miasta (wydawnictwa promocyjne 
i informacyjne, publikacje promocyjne, prezentacje multimedialne), realizacja przedsięwzięć z zakresu współpracy Gliwic z zagrani-
cą (współpraca z miastami bliźniaczymi, obsługa delegacji zagranicznych, informacja europejska), organizacja i współorganizacja 
imprez lokalnych.
Zatrudnienie nastąpi od 1 sierpnia 2004 r. 
Oferty można składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (gmach Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p., pokój nr 338) 
w terminie do 25 czerwca 2004 r.
Oferty winny zawierać:

● list motywacyjny,
● CV z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-

nych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”,
● kwestionariusz osobowy,
● dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje.

pisemny przetarg nieograniczony na
studium wykonalności projektu przebudowy ul. Pszczyńskiej, ul. Rybnickiej i ul. Nowy Świat w Gliwicach.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł (słownie: dziesięć złotych) można odebrać w siedzibie zamawiają-
cego: Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na stanowisku ds. zamówień publicznych 
i przetargów lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego – Biuro 
Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów, 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 upływa 1 lipca 2004 o godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów (parter) w siedzibie za-
mawiającego.
Wadium: nie dotyczy.
Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Otwarcie ofert nastąpi 1 lipca 2004 r. o godz. 12.00 w sali nr  54 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą: 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w SIWZ,
2. spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy -  Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA



Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
- Gliwice Sp. z o.o. 

w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów na

▼
wykonanie remontu obmurzy wylotu spalin 

kotłów WP-70.
Termin składania ofert: 22 czerwca 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2004 r. o godz. 10.00.

▼
remont wózków widłowych typ DV1733.33.22, GPW2007 

wraz z odbiorem technicznym przez UDT.
Termin składania ofert: 28 czerwca 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 28 czerwca 2004 r. o godz. 10.00.

▼
wykonanie remontu obrotowych 

podgrzewaczy powietrza.
Termin składania ofert: 22 czerwca 2004 do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2004 o godz. 10.30.

▼
malowanie pomieszczeń w obiektach 

PEC-Gliwice Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 29 czerwca 2004 r.  do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 29 czerwca 2004 r.  o godz. 10.00.

▼
czyszczenie chemiczne wymienników ciepła.

Termin składania ofert: 23 czerwca 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 23 czerwca 2004 r. o godz. 10.00. 

▼
dostawę elementów preizolowanych 

dla realizacji przyłączy c.o. w roku 2004.
Termin składania ofert: 5  lipca 2004 r. do godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2004 r. o godz. 9:30.
▼

dostawę odzieży ochronnej i roboczej.
Termin składania ofert: 28 czerwca 2004 r. do godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert: 28 czerwca 2004 r. o godz. 11.00.
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Gimnazjum nr 3 w Gliwicach,
ul. Jasnogórska 15-17, 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania 

– II etap.
Termin składania ofert: 28 czerwca 2004r. do godz.9.30.
Termin otwarcia ofert: 28 czerwca 2004r. o godz.10.00.

Zarząd Ośrodków
Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR” 

w Gliwicach, ul. Ziemięcicka 62,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów na

▼
wynajem pomieszczeń do prowadzenia kawiarni

(powierzchnia 156 m2). 
Termin składania ofert: 25 czerwca 2004 r. do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2004 r. o godz. 11.00.
▼

wynajem pomieszczeń do prowadzenia kawiarni
(powierzchnia 158 m2). 

Termin składania ofert: 25 czerwca 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2004 r. o godz. 10.30.

▼
wynajem pomieszczeń do prowadzenia siłowni

(powierzchnia 65 m2). 
Termin składania ofert: 25 czerwca 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2004 r. o godz. 10.45.

▼
wynajem terenu do prowadzenia 
działalności gastronomicznej.

Termin składania ofert: 25 czerwca 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2004r. o godz. 11.15. 

▼
wynajem pomieszczeń do prowadzenia działalności po-
prawiającej kondycję fizyczną (powierzchnia 186,5 m2). 
Termin składania ofert: 25 czerwca 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2004 r. o godz. 10.15.

termin sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) zgodnie 
z art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz.139 z później-
szymi zmianami) - podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 8 lipca 2004 r. o godzinie 15.00 w sali sesyjnej (sala 137) Urzędu Miejskiego w 
Gliwicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. z póź-
niejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że 8 lipca 2004 r. o godzinie 15.00 w sali sesyjnej (sala 137) Urzędu 
Miejskiego rozpocznie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, którego przedmiotem jest przebieg ulicy głównej jako Drogowej Trasy Średnicowej od rzeki Kłodnicy do ul. Franciszkańskiej, 
przebieg fragmentu autostrady A- 1, powiązania DTŚ z autostradą oraz istniejącymi ulicami w tym rejonie miasta Gliwice oraz ustalenie 
sposobu zagospodarowania terenów przyległych do Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA



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

KINO AMOK
q 17 czerwca:  Monster (18.00)

   Być i mieć (16.00, 20.00)

q 18 - 24 czerwca: Dziewczyna z perłą 

   (16.00, 18.00, 20.00)

KINO TEATR „X”
q 19 - 24 czerwca: Zgromadzenie (18.15, 20.00)

KINO BAJKA
q 17 czerwca: Harry Potter i więzień Azkabanu 

  (16.30, 19.00)

q 18 czerwca: Lady Killers (15.45, 20.00)

  Harry Potter i więzień Azkabanu (17.30)

q 19 - 20 czerwca: Lady Killers (15.45, 20.00)

  Harry Potter i więzień Azkabanu (11.30, 17.30)

q 21 - 24 czerwca: Lady Killers (15.45, 20.00)

  Harry Potter i więzień Azkabanu (17.30)

Gliwice, ul. Fredry 6, tel. 231-32-39
czynna od wtorku do piątku 

  w godz. 9.00-18.00, 
kasa do godz. 17.00

● czynna w soboty i niedziele 
  w godz. 10.00-18.00, 

kasa do godz. 17.00
● w poniedziałki - nieczynna.

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

Powiatowy Urząd Pracy informuje...
czyli praca „od zaraz”

 -  nauczyciel geografii - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w niepełnym 
wymiarze etatu - wymagane dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki leczniczej, miejsce 
pracy: Gliwice,

 -  nauczyciel wychowania fizycznego - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym 
w niepełnym wymiarze etatu - wymagane dodatkowo kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki 
i pedagogiki leczniczej, miejsce pracy: Gliwice,

 -  nauczyciel przedmiotów zawodowych żywieniowych - w pełnym wymiarze etatu, wymagane 
dodatkowe kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, miejsce pracy: Gliwice,

 -  nauczyciel praktycznej nauki zawodu (introligator) - w pełnym wymiarze etatu - wykształce-
nie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym - wymagane dodatkowo kwalifikacje w zakresie 
oligofrenopedagogiki i pedagogiki leczniczej, miejsce pracy: Gliwice,

 -  nauczyciel języka angielskiego lub niemieckiego - wykształcenie wyższe z przygotowaniem 
pedagogicznym, miejsce pracy: Gliwice,

 -  szef kontroli jakości – wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku 
kierowniczym, miejsce pracy: Gliwice,

 -  ekonomista - wykształcenie wyższe (zarządzanie), znajomość języka zachodniego w stopniu 
dobrym, miejsce pracy: Gliwice,

 -  pracownik biurowy - wykształcenie średnie ekonomiczne, książki przychodu i rozchodu, 
1 zmiana, miejsce pracy: Gliwice,

 -  kwiaciarka (układanie kwiatów) - miejsce pracy: Gliwice,
 -  sprzedawca - wykształcenie średnie, branża spożywcza, obsługa kas fiskalnych, minimum 

sanitarne,1/2 etatu, miejsce pracy: Gliwice,
 -  kierownik stanowiska (sprzedawca) - wykształcenie zawodowe/średnie, doświadczenie 

w branży kosmetycznej, mogą być studenci, możliwość odbycia szkolenia po zakwalifikowaniu 
przez pracodawcę, miejsce pracy: Gliwice,

 -  referent z doświadczeniem w gastronomii - wykształcenie minimum średnie, znajomość 
obsługi programu gastronomicznego, miejsce pracy: Gliwice,

 -  kelnerka - wykształcenie zawodowe/ średnie gastronomiczne, praktyka, podstawowa znajomość 
języka angielskiego lub niemieckiego,

 -  kucharz - wykształcenie zawodowe /średnie (technik technologii żywienia), 2 zmiany, miejsce 
pracy: Pyskowice, 

 -  cukiernik /ciastkarz - wykształcenie zawodowe, 1 zmiana (nocki), miejsce pracy: Gliwice,
 -  sprzedawca - branża spożywcza, praktyka, obsługa kas fiskalnych, minimum sanitarne,1/2 etatu, 

miejsce pracy: Pilchowice, 
 -  tokarz (obróbka skrawaniem) - praktyka, miejsce pracy: Gliwice,
 -  spawacz elektryczny - wymagane uprawnienia elektryczne do 1 kV, spawanie konstrukcji 

stalowych, miejsce pracy: Wyry k/ Łazisk Górnych,
 -  zbrojarz - wykształcenie zawodowe, 3 lata doświadczenia, zdolność do pracy na wysokości, 

prace ogólnobudowlane, miejsce pracy: Warszawa.

PA L M I A R N I A
Gliwice, ul. Fredry 6, tel. 231-32-39
●


