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OGIEŃ, WODA I „BRATHANKI”
Impresariat Gliwickiego Teatru Muzycznego i gliwicki samorząd zapraszają 

mieszkańców miasta na doroczną imprezę plenerową na placu Krakowskim – Noc 
Świętojańską. Jej organizatorzy zamierzają – podobnie jak w latach ubiegłych 
– skorzystać z bogatej tradycji obrzędów słowiańskiej Sobótki. Noc Świętojańska 
(przesilenie letnie z 23 na 24 czerwca) znana była w Polsce od wieków jako czas 
ognisk i zabaw. Etnografowie piszą o zwyczaju zbierania ziół i wicia z nich wian-
ków. Zioła zanoszono do domów, bo stanowiły skuteczny lek na wiele dolegliwo-
ści, na czary i na miłość. Według wierzeń ludowych w Noc Świętojańską zakwita 
na krótko paproć, a kto przypadkiem jej kwiat odnajdzie, temu pisane jest wielkie 
szczęście, zdrowie i bogactwo. Sobótka bywa też nazywana Kupalnocką bądź 
świętem Kupały, kojarzonym z zespoleniem dwu różnych kultów: wody i  ognia. 

W tym roku symboliczne powitanie lata nastąpi w Gliwicach 25 czerwca (pią-
tek) w  godzinach od 18.00 do 23.00. Imprezę poprowadzi aktor Cezary Żak.  Na 
program Nocy Świętojańskiej złożą się koncerty grup folkowych z Polski i Czech 
oraz happening z udziałem statystów z GTM (starodawne obrzędy z elementami 
ognia i wody). Wystąpią: „Kwartet Jorgi” z Poznania (godz. 18.00), „Turnioki” ze 
Skoczowa (godz.19.00) oraz „Cechomor” z Czech (godz. 20.15). Gwiazdą wieczo-
ru będą popularne „BRAThANKI” z Krakowa (godz. 21.30). Każdy z tych zespo-
łów gra inną muzykę, ale wszystkie czerpią inspirację ze źródeł ludowych. 

Poznański „Kwartet Jorgi” nie ukrywa fascynacji muzyką celtycką, ale chętnie 
sięga również do tradycji słowiańskich. Na swoich płytach zarejestrował m. in. 
kompozycje Chopina i Szymanowskiego w ciekawych i niekonwencjonalnych 
aranżacjach. Skoczowskie „Turnioki” prezentują natomiast muzykę góralską 
w oryginalnej interpretacji. W twórczości grupy przewijają się elementy muzyki 
rockowej, popowej, funky, a nawet jazzu i klasyki. Krakowskich „BRAThAN-
KÓW” nie trzeba zaś bliżej przedstawiać. Wystarczy posłużyć się opinią jednego 
z krytyków muzycznych, który stwierdził niedawno, że działający od sześciu lat 
zespół Janusza Musa jest „rockowo-folkową mieszanką wybuchową”. Organizato-
rzy tegorocznej Nocy Świętojańskiej zapowiadają, że szykuje się gorące powitanie 
lata w żywiołowej oprawie. (luz)



BYŁO, BĘDZIE

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

TEST SPRAWNOŚĆI 
W niedzielę, 27 czerwca br., w ośrodku 
wypoczynkowym „TUR” nad jeziorem 
w Czechowicach odbędzie się III  Amator-
ski Minitriathlon „GRAM 2004”. 

W programie turnieju przewidziano pływa-
nie, jazdę na rowerze oraz biegi (osobno dla 
kobiet i mężczyzn). Poszczególne konkurencje 
zostaną przeprowadzone w czterech różnych 
kategoriach wiekowych (od 12 do 15 lat, od 16 
do 30 lat, od 31 do 49 lat oraz powyżej 50 lat). 
Wszyscy zawodnicy powinni mieć ze sobą ro-
wery górskie lub turystyczne oraz sztywne kaski 
rowerowe. Zgłoszenia uczestnictwa w minitria-
thlonie są przyjmowane w  siedzibie Zarządu 
Ośrodka Wypoczynkowo-Turystycznego „TUR” 
przy ul. Ziemięcickiej 62 w Gliwicach–Czecho-
wicach do dnia zawodów do godziny 11.00. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 238-88-81 oraz znaleźć 
na stronie internetowej (www.tur.gliwice.pl). 
Początek turnieju - godz. 11.30. Patronat 
nad imprezą objął prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. (al)

OBLICZA NOWOCZESNOŚCI
Urząd Miejski w Gliwicach zakwalifikował się do finału konkursu „Lider zarządza-
nia w samorządzie lokalnym”. Organizują go: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek 
Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. 

GEODETA 
NIE ZDĄŻYŁ

Główny geodeta kraju, Jerzy Albin, nade-
słał do prezydenta Gliwic list, w którym 
poinformował o przystąpieniu do two-
rzenia planu Państwowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym na 2005 rok. 

Równocześnie zwrócił się z prośbą 
o  sporządzenie i przekazanie wniosku 
o dofinansowanie funduszu powiatowego 
w ramach przelewów redystrybucyjnych 
z funduszu centralnego i wojewódzkiego 
i zaapelował o przestrzeganie podanych 
terminów. Zgodnie z nimi, wniosek powi-
nien trafić do Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 
- w celu zaopiniowania - do 1 czerwca br. 
Do 15 czerwca br. marszałek województwa 
śląskiego powinien natomiast sporządzić 
szczegółowe projekty planów finansowych 
funduszu powiatowego oraz zestawienia 
projektów planów finansowych funduszy 
gminnych. - Pomimo logicznie sformuło-
wanych zaleceń prawnych i urzędowych, 
sprawa okazuje się absurdalna z formal-
nego punktu widzenia. Dostosowanie się 
do wyznaczonych terminów jest po pro-
stu niemożliwe List został sporządzony 
w Warszawie 27 maja br., a więc zaledwie 
cztery dni przed ostateczną datą złożenia 
gminnego wniosku. Do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach dotarł już po wyznaczonym 
przez Jerzego Albina terminie 7 czerwca 
br. - informuje rzecznik prasowy UM, Marek 
Jarzębowski. (al)

UCZĄ NA POZIOMIE
Górnośląskie Centrum Edukacyjne przy ul. Okrzei w Gliwicach wdrożyło system 
zarządzania jakością w zakresie działalności edukacyjnej i egzaminacyjnej. 

Został on pozytywnie oceniony podczas kontroli zewnętrznej, przeprowadzonej na po-
czątku maja br. przez specjalistyczną firmę. W rezultacie szkoła otrzymała certyfikat, 
potwierdzający wprowadzenie SZJ zgodnego z wymaganiami norm EN ISO 9001:2000. 
Do systemu dostosowano usługi edukacyjne szkół młodzieżowych, szkół dla dorosłych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Pracowni 
Jakości, Standardów i Doradztwa Zawodowego. Objęto nim także pozaszkolne formy 
kształcenia - prowadzone w GCE kursy kwalifikacyjne i doskonalące. (al)

Celem przedsięwzięcia jest wyłonie-
nie samorządów, które w ostatnich latach 
wdrożyły nowoczesne, innowacyjne i sku-
teczne w  praktyce sposoby zarządzania. 
Do ostatniego etapu dotarły oba gliwickie 
projekty. W kategorii „Przyjazny urząd” 
zgłoszono „Nowatorskie rozwiązania 
w komunikacji wewnętrznej”. Projekt 
ten dotyczy INFOPUNKTU - stanowiska 
informacyjnego dla urzędników oraz IN-
TRANETU - strony informacyjnej w kom-
puterowej sieci dla pracowników UM. 
W kategorii „Prorozwojowy samorząd” 
wśród najlepszych projektów znalazło 
się „Centrum Ratownictwa Gliwice”, które 
koordynuje działanie służb ratowniczych 
z terenu Gliwic i powiatu gliwickiego. 

Urząd Miejski przystąpił też ostatnio 
do udziału w innych konkursach. Ubiega 
się o wyróżnienie w konkursie „Nagroda 

EFQM dla Lokalnej i Regionalnej Admini-
stracji Publicznej” (Europejska Nagroda 
Jakości) na poziomie pierwszego etapu 
„Zaangażowanie w  doskonalenie”. 
Urząd zgłosił trzy projekty dotyczące 
m.in.: wdrożenia kodeksu postępowa-
nia urzędnika, sformułowania zasad 
oceny, nagradzania i awansowania 
pracowników, wprowadzenia zasad 
porównywania efektów funkcjonowania 
gliwickiego urzędu z innymi urzędami, 
weryfikacji działań służących lepszemu 
informowaniu o  usługach świadczo-
nych przez UM, jednostki komunalne 
i  podmioty niezależne. Do konkursu na 
najlepszą przestrzeń publiczną woje-
wództwa śląskiego magistrat wytypował 
natomiast projekt rozbudowy Cmentarza 
Lipowego. (al)

ZA CZYM KOLEJKA TA STOI?
Prezydent miasta podjął decyzję o zatrudnieniu pięciu pracowników na sta-
nowiskach rejestracji pojazdów w Biurze Obsługi Interesantów UM. Przede 
wszystkim przed pięcioma stanowiskami komunikacyjnymi - w sumie jest ich 
osiem - obsługującymi indywidualnych właścicieli pojazdów ustawiają się od 
pewnego czasu  spore kolejki. 

Media podały wiadomość, że Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie 
dodatkowych opłat rejestracyjnych oraz rocznego quasi-podatku drogowego. Ma 
to ograniczyć sprowadzanie z zachodniej Europy starych samochodów. Nastąpiła 
łatwa do przewidzenia reakcja – kupić  za granicą używany pojazd i jak najszybciej 
załatwić rejestracyjne formalności. Procedura ta trwa w Gliwicach średnio ok. 30 min. 
Dla oczekujących w kolejce to zapewne długo. Warto przypomnieć, że zgodnie z pra-
wem czas przewidziany na wykonanie czynności administracyjnych może wynosić 
do 30  dni. Wynika to m.in. z konieczności zweryfikowania przez pracownika biura 
obsługi kilku dokumentów i wydania dwóch decyzji administracyjnych, sporządzenia 
informacji dla urzędów skarbowych. Dysponowanie drukami ścisłego zarachowania 
(np. naklejki rejestracyjne) wymaga szczególnej uwagi. Podobnie jest z konieczno-
ścią sprawdzenia zawarcia ubezpieczenia OC, gdyż od 1 stycznia br. Urząd Miejski 
jest w tym zakresie organem kontrolnym. - Na pracowniku wykonującym czynności 
związane z rejestracją pojazdu ciąży odpowiedzialność służbowa i karna, a nieba-
wem będzie ponosił także odpowiedzialność majątkową. Presja „długiej kolejki” nie 
może być powodem pomyłek – tłumaczy Beata Szczepankiewicz, naczelnik Wydziału 
Komunikacji UM.  (maj)
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GEST 
ENERGETYKÓW

Agencja Rozwoju Lokalnego w Gli-
wicach opracowała „Koncepcję 
funkcjonalno-przestrzenną  Między-
narodowego Centrum Logistyki w Gli-
wicach”.

Przewidziano lokalizację obiektu 
w miejscu usytuowanym po zachodniej 
stronie ul. Rybnickiej, w bezpośrednim 
sąsiedztwie południowego odcinka 
autostrady A4. Opracowanie powstało 
w ramach projektu „Program rozwoju 
gospodarczego Górnego Śląska”. Doku-
ment stanowi własność Górnośląskiego 
Zakładu Elektroenergetycznego S.A. 
w Gliwicach. Zarząd GZE postanowił 
przekazać go miastu Gliwice w formie 
darowizny. Wartość daru wyceniono 
na kwotę 61 tysięcy złotych. Podpisy 
pod umową darowizny złożyli: Torbjörn 
Wahlborg i Zbigniew Miazek w imieniu 
Zarządu GZE oraz Janusz Moszyński 
w imieniu władz samorządowych mia-
sta. (luz)  

HISZPAŃSKIE FASCYNACJE
Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował kolejne spotkanie z cyklu „Wierszowanie”. 
Tym razem przebiegło ono pod hasłem „Wokół literatury hiszpańskiej”. 

Impreza odbyła się 7 czerwca br. w Sali Rajców w Ratuszu. Recytatorzy interpreto-
wali teksty Cervantesa, Lorci, Jose Narti, Salvadora Dali. Grand Prix otrzymali ex aequo: 
Emilia Szepietowska i Mateusz Mikołajczyk z Teatru Nowej Sztuki. „Talentem Interpretacji” 
nagrodzono Barbarę Wardowską z VII LO, „Talentem Wierszowania” - Natalię Hrabal 
z Gimnazjum nr  2, a „Talentem Publiczności” - Mateusza Mikołajczyka z TNS. Podczas 
imprezy wybrano też „Recytatora Roku” - tytułem tym wyróżniono Emilię Szepietowską. 
W minionym roku szkolnym w spotkaniach z cyklu „Wierszowanie” uczestniczyło ponad 
sto osób. W przygotowaniu konkursów pomógł gliwicki samorząd. (al)

ŚLADAMI NIKIFORA
W dniach od 30 czerwca do 31 sierpnia br. w Gliwickim Centrum Organizacji Po-
zarządowych przy ul. Jagiellońskiej będzie czynna wystawa „Twórczość rodziny 
Krawczuków”. 

Zostaną zaprezentowane dzieła z nurtu malarstwa nieprofesjonalnego, stworzone 
przez członków rodziny Krawczuków z Gliwic. Ich obrazy zaliczane są do klasyki twórczo-
ści naiwnej, znajdują się w muzeach w kraju i za granicą oraz w kolekcjach prywatnych. 
W Gliwicach będzie można zobaczyć 50 prac udostępnionych przez Gerarda Stanisława 
Trefonia - kolekcjonera malarstwa naiwnego. Wystawę przygotowują wspólnie: GCOP 
oraz „Galeria w podwórzu”, działająca przy Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnospraw-
nych. Patronat nad nią objął prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. Uroczysty wernisaż 
odbędzie się w środę, 30 czerwca br. Początek - godz. 17.00. (al)
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ŚLAMAZARNI CZY OPERATYWNI?
Czy został już opracowany nowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta? 
Jak długo trzeba czekać na uzyskanie pozwolenia na budowę? Czy są określone 
terminy przygotowania dokumentów w Wydziale Architektury UM? 

Takie m. in. pytania postawił prezy-
dentowi miasta Związek Pracodawców 
Budownictwa w Gliwicach. List w tej spra-
wie dotarł niedawno do UM. W odpowiedzi 
wiceprezydent miasta, Janusz Moszyński, 
wyjaśnił: „1 stycznia 2004 roku stracił waż-
ność obowiązujący dotychczas plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego Gliwic. 
Zachowały jednak swą moc uchwalone po 
1 stycznia 1995 roku miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego miasta. 
Dotyczy to ok. 11 % powierzchni Gliwic. 
Nowe dokumenty są w  trakcie opraco-
wywania. Kilka procedur planistycznych 
jest już na ukończeniu. W  najbliższym 
czasie plany zostaną uchwalone i wejdą 
w  życie. Od 11 lipca 2003 roku pozwolenia 
na budowę – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami - były wydawane w  Gliwicach 
w  okresie dwóch miesięcy od daty złoże-
nia wniosku. Od tej zasady odstępowano 
tylko wówczas, gdy inwestor bądź jego 
pełnomocnik wystąpił o zawieszenie po-
stępowania. W drugim półroczu 2003 roku 
wydano 940 pozwoleń na budowę. Średni 
czas załatwiania wniosków o wydanie ta-
kich pozwoleń wynosił 37 dni. W okresie 
od 1  stycznia do 31 maja br. wydano 553 
decyzje w sprawie pozwoleń na budowę. 
Średni czas załatwiania wniosków mógłby 
być krótszy, gdyby były one kompletne. 
Obecnie ustawowy termin załatwienia 

sprawy wydłużono do 65 dni (zmiana prze-
pisów prawa budowlanego). Działalność 
Wydziału Architektury i Urbanistyki UM nie 
sprowadza się tylko do wydawania po-
zwoleń na budowę. W roku 2003 wydano 
również 413 wyrysów i  wypisów z planu 
oraz 153 zaświadczenia dotyczące prze-
znaczenia terenu w  miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Od 
początku roku do końca maja br. wpłynęło 
112 wniosków o  sporządzenie wyrysów 
i  wypisów z planu oraz 64 wnioski o wyda-
nie zaświadczeń o  przeznaczeniu danego 
terenu. Średni czas załatwiania tych wnio-
sków wyniósł 18 dni, przy wymaganym 
terminie trzydziestodniowym. Oprócz tego 
przyjęto w  bieżącym roku 510 zgłoszeń 
robót budowlanych oraz wydano 2.894 
zaświadczenia o  samodzielności lokali”. 
(luz)

Urzędniczki z Wydziału Architektury i Urbanistyki UM mają co robić ...
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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 miesz-

kalne willi górnośląskich przemysłow-
ców

● Kultura ludowa regionu gliwickiego 
XIX/XX w.

wystawy czasowe:
● Porcelana miśnieńska ze zbiorów 

Muzeum w Gliwicach

MUZEUM 
W GLIWICACH

www.muzeum.gliwice.pl

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

OSZCZĘDNIE  ROZNOSZĄ 
Od 4 maja br. część korespondencji Urzędu Miejskiego jest doręczana adresatom 

na terenie Gliwic za pośrednictwem gońców. Dzięki temu - jak przewidywano - udało się 
obniżyć wydatki administracyjne urzędu. Tylko w maju zaoszczędzono ponad 21 tysięcy 
złotych z budżetu miejskiego – już po odliczeniu kosztów wynagrodzenia gońców i przy-
gotowania dla nich stanowisk pracy. W UM pracuje obecnie pięciu gońców. Wyłoniono 
ich spośród osób bezrobotnych, zarejestrowanych w tutejszym Powiatowym Urzędzie 
Pracy. Roznoszą listy polecone oraz dostarczane za potwierdzeniem odbioru. Zostali 
zaopatrzeni w legitymacje służbowe, które muszą okazać na żądanie osoby przyjmującej 
przesyłkę. (al)

WYBURZĄ, 
ALE I ODTWORZĄ
Minister finansów podjął decyzję 

o przyznaniu Gliwicom dotacji z budże-
tu państwa w wysokości 2.811.000 zł 
na dofinansowanie inwestycji pod nazwą 
„Budowa Drogowej Trasy Średnicowej”. 
- Jest możliwe, że Zarząd Województwa 
Śląskiego przeznaczy dotację na realiza-
cję tzw. „budownictwa odtworzeniowego” 
w Gliwicach. Projektowana budowa DTŚ 
w obrębie naszego miasta wymaga bowiem 
wzniesienia nowych domów mieszkalnych 
dla osób, które są teraz lokatorami kamienic 
zakwalifikowanych do rozbiórki. Wyburze-
nia z powodu planowanej inwestycji będą 
nieuniknione - wyjaśnia Marek Jarzębowski, 
rzecznik prasowy UM. (luz)

DELFIN
MUSI ODPOCZĄĆ

Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo 
– Turystycznych „TUR” informuje, że 
w dniach od 21 czerwca do 9 lipca br. 
kryta pływalnia „Delfin” przy ul. War-
szawskiej w Gliwicach będzie nieczyn-
na. W tym czasie nastąpi tzw. „przerwa 
technologiczna”, w trakcie której zostaną 
przeprowadzone niezbędne prace kon-
serwacyjne: m.in. przegląd urządzeń 
uzdatniających wodę i czyszczenie 
niecki basenu. (al)

ORKIESTRY  PARADNE
W niedzielę, 27 czerwca br., o godz. 17.00 na Placu Krakowskim w Gliwicach rozpocz-

nie się Galowa Prezentacja Orkiestr Dętych. W programie przewidziano koncert i pokaz 
musztry paradnej. Wystąpią: Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego 
Sącza, Mażoretki Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej oraz orkiestry dęte KWK 
Makoszowy, KWK Knurów i KWK Sośnica. Imprezę organizuje Okręg Gliwicko - Zabrski 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Patronat nad nią objął prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. (al)

tygodnik

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

NA ROWERACH PRZY KSIĘŻYCU
W piątek, 25 czerwca br., w godzinach 21.30 – 24.00 odbędzie się w Gliwicach impreza 

rekreacyjna pod nazwą „ROWEROWA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA”. Została ona pomyślana 
jako sportowe uzupełnienie plenerowego widowiska artystycznego na Placu Krakowskim. 
Zainteresowane pary małżeńskie i narzeczeńskie wezmą udział w nietypowych prze-
jażdżkach rowerowych. Nie będą to bynajmniej wyścigi kolarskie. Pary pojadą osobno. 
O ostatecznej kolejności zadecyduje różnica czasowa przejazdu partnerów. Zwyciężą 
ci, którzy uzyskają jak najmniejszą różnicę. – Partner powinien doskonale orientować 
się, w jakim tempie jeździ na rowerze jego partnerka – uważa Janusz Jabłoński, pomy-
słodawca imprezy i koordynator programu „Rowerowe zdrowie”. Trasa przejazdu będzie 
prowadzić głównie wzdłuż oświetlonych fragmentów ścieżki rowerowej w centrum Gliwic. 
Organizatorami imprezy są: Urząd Miejski, Stowarzyszenie „Bezpieczne Gliwice”, Straż 
Miejska i Uczniowski Klub Sportowy „Kometa” w Gliwicach. Zgłoszenia uczestnictwa 
w „ROWEROWEJ NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ” należy kierować do Biura Turystycznego 
„Victoria” przy ul. Białej Bramy, tel. 231-71-05. (luz)
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Zgodnie z art. 56 pkt. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2004 r. Nr 69 poz. 625) 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach podaje do wiadomości 
wykaz punktów szczepień przeciwko wściekliźnie na terenie Gliwic:

L.p. Nazwa zakładu leczniczego  
(lub imię i nazwisko praktykującego lekarza) Adres zakładu Nr telefonu

1 Lecznica dla Zwierząt 
Andrzej Hałun, Beata Hałun, 

Barbara Kręczyńska, Jacek Spólnicki 

ul. Ku Dołom  6 

ul. Wolności 1

231-16-80

243-32-55
2 Lecznica dla Zwierząt S.C. 

Dorota Czekaj
ul. Okrzei 11 270-43-29

3 Lecznica Weterynaryjna
Jerzy M. Szczepaniec

ul. Tarnogórska 176 270-05-34

4 Przychodnia dla Zwierząt
Renata Szneider

ul. Bracka 19 237-08-48

5 Lecznica dla Zwierząt
Marta i Jędrzej Ziemińscy

ul. Fredry 4 775-21-93

6 Lecznica dla Zwierząt S.C 
Wojciech Dudek, Dariusz Malik

Punkt Weterynaryjny 

ul. Dworcowa 60

ul. Lompy

231-45-22

233-56-61
7 Lecznica dla Zwierząt ARKA

lekarze weterynarii A. Pyc, A. Smagacz
ul. Sieronia 6 301-20-17

8 Lecznica Zwierząt 
Jan Soliński, Ryszard Mrozek

ul. Pszczyńska 12 238-29-88

9 Poradnia dla Zwierząt
Iwona Czaplicka 

ul. Kopernika 45 238-16-82

10 Lecznica dla Zwierząt 
Małgorzata Jaworska-Staszkiewicz

Al. Sikornik 16 232-50-47

11 Lecznica dla Zwierząt ul. Toszecka 21 270-55-65

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach - lek. wet. Arkadiusz Kaleński

LUDOMIR WIERZBIAŃSKI
15 czerwca 2004 zmarł były kierownik Radiostacji Gliwickiej, inż. Ludomir Wierzbiański (ur. 10 października 1916 we 

Lwowie). Jego osobistej odwadze i umiejętnej argumentacji zawdzięczamy skuteczne przeciwstawienie się decyzji o roze-
braniu modrzewiowej wieży antenowej w latach 60. Kierował Radiostacją przez całe drugie półwiecze XX wieku. Uchronił 
zabytkowe wnętrza przed zniekształcającymi przeróbkami i dopilnował, by zachowało się wiele autentycznych urządzeń, 
działających w czasie historycznej prowokacji z 31 sierpnia 1939 roku. Do ostatnich dni był częstym i serdecznie przyjmo-
wanym gościem Radiostacji. Przekazywał bezcenne informacje techniczne, naprawiał niektóre urządzenia, wielokrotnie 

piękną polszczyzną udzielał wywiadów 
prasie, radiu i telewizji. Był człowiekiem 
niezwykle ciepłym i skromnym, gotowym 
do pomocy. Zawsze z dużą dozą samokry-
tycyzmu. Ostatnio sam na siebie narzekał, 
że stracił prawo jazdy: przecież – mówił 
– mając nieaktualny dokument, powinienem 
szczególnie uważać. Zapytany, kiedy uzy-
skał pierwsze prawo jazdy, odpowiedział: 
w roku 1935... Zamknęło się kolejne koło 
historii. W tym samym roku oddano do użyt-
ku Radiostację, której Pan Ludomir oddał 
później 52 lata zawodowego życia (1949-
2001). Pozostawił przyszłym pokoleniom 
cenny depozyt techniczny i moralny. Na 
jego grobie, wśród wielu kwiatów, ułożono 
również wieniec z napisem: „Zasłużonemu 
dla Gliwic – Prezydent Miasta”.

Andrzej Jarczewski

OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY
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 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, tel. 230-67-18, 232-11-01, e-mail: gtm@teatr.gliwice.pl, www.teatr.gliwice.pl

Krótka historia musicalu
część XXIX

Boski Andrew

Wydawałoby się, że ktoś, kto skomponował Jesus Christ Superstar, 
Evitę i Koty, mógłby spokojnie spocząć na laurach, konsumując wspa-
niałe sukcesy i podglądając tylko od czasu do czasu stan swego konta, 
coraz bardziej puchnącego od napływających z całego świata tantiem. 
Tytuł szlachecki dodawałby mu splendoru, dziennikarze i tak do końca 
życia interesowaliby się wszystkim, co robi i mówi – nic tylko sława, 
sława, sława. Tymczasem nie. Andrew Lloyd Webber nie dosyć, że 
nie poprzestał na tych tytułach, których geniusz i powodzenie mogłyby 
spokojnie obdzielić kilku kompozytorów, ale ciągle zadziwia znakomi-
tym wyczuciem i talentem, dzięki którym co jakiś czas „wypuszcza” 
kolejny musical, stający się oczywiście w krótkim czasie światowym 
megaprzebojem.

Webber pojawił się na scenie musicalowej w momencie, kiedy gatunek 
ten miał już za sobą klasyczny okres rozwoju, kiedy wykrystalizowały się 
jego najważniejsze cechy, co więcej, kiedy jego obserwatorzy zaczęli 
po raz pierwszy „na poważnie” głosić jego schyłek. To między innymi 
jego zasługa, że kryzys ten został zażegnany. Webber był współtwórcą 
rockandrollowej rewolucji w musicalu, był również forpocztą, a później 
najważniejszym przedstawicielem brytyjskiego „desantu” na Broadwayu. 
Zresztą, choć odnosił gigantyczne sukcesy w Ameryce, pozostał artystą 
angielskim, jego musicale miały premiery na scenach londyńskiego We-
stendu, dopiero w drugiej kolejności były wystawiane na Broadwayu.

Specyficzny infantylizm klasycznego musicalu, „lekkostrawność”, 
czasem nawet idiotyzm libretta czy muzyki – tego wszystkiego „pozba-
wił” gatunek Andrew Lloyd. Musicale Webbera są „poważne” – zarówno 
w treści, jak i w muzyce. Może dlatego łatwiej „przełknąć” je krytykom, 
zawsze – jak to krytycy – wybrednym jeśli chodzi o „produkty” kultury 
popularnej. Jesus, Evita czy Koty to w końcu musicale z istotnym prze-
słaniem, agresywne, „z tematem” i nowoczesną muzyką.

Kolejnym po Kotach sukcesem Webbera był Starlight Express z 1984 roku. To musical o… lokomotywach. Rusty, 
Greaseball, Electra, Poppa – to ich imiona. Każda z nich ma swój charakter, swoją historię, swoje miłości i przygody. Już 
dwa lata po tym przeboju Webber napisał kolejny – Phantom of the Opera, romantyczny musical osnuty wokół słynnej 
legendy o upiorze w paryskiej operze. Na Brodwayu jest on nieprzerwanie grany od 1988 roku – do tej pory powtórzono 
go ponad 6.800 razy! Aktualnie przygotowywana jest jego wersja filmowa, która ma szansę stać się kolejnym wielkim 
filmowym musicalowym przebojem, powtórzyć sukces Chicago. Warto jeszcze wymienić inny, niezwykle ambitny musi-
cal Webbera – Sunset Boulevard z 1993 r., musicalową wersję słynnego filmu Billy’ego Wildera Bulwar Zachodzącego 
Słońca. To opowieść o gwieździe niemego kina, wiodącej niemalże upiorny żywot w ogromnej willi, wspominającej lata 
własnej sławy i wielkości. Przypadkowe odwiedziny młodego reżysera zmieniają całkowicie jej życie. Całość kończy 
się (a właściwie zaczyna, po musical ma formę retrospektywnej opowieści) zabójstwem młodzieńca – Norma nie może 
zaakceptować tego, że została odrzucona. To dzieło smutne, wzruszające, nawet okrutne – jakże dalekie od infantyli-
zmu klasycznych musicali.

Webber stworzył, czy może współtworzył, musical nowoczesny, ambitny, pozostający jednym z nurtów kultury popu-
larnej, ale sytuujący się na najwyższej z jej półek. Zaskakiwał widzów wszystkim. Jedyne, czego mogli oni oczekiwać od 
niego z całą pewnością, to niezmiennie wysoka wartość jego kolejnych utworów, które przy tym z zaskakującą łatwością 
potrafiły „wskakiwać” na pierwsze miejsca światowych list przebojów. Pewnie jeszcze niejednokrotnie nas zaskoczy 
– póki co z pewnością nie ma zamiaru odkładać do lamusa swego złotodajnego kompozytorskiego pióra.

Jacek Mikołajczyk

Andrew Lloyd Webber 



Przetarg rozpocznie się 8 lipca 2004 r. o godz. 10.00 w pokoju 
310 przy ul. Zwycięstwa 13, III piętro - oficyna. 
Garaże oglądać można 2 lipca 2004 r. w godzinach podanych 
w tabelce.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 7 lipca 2004 r. 
do godz. 14.00 w Sekcji Obsługi Lokali Użytkowych, III piętro 
(pok. 314), ul. Dolnych Wałów 11.
Na kopercie należy podać nazwisko i adres oferenta, adres 
garażu, którego oferta dotyczy.
Oferta winna zawierać:

1.  datę sporządzenia oferty,
2.  imię, nazwisko i adres oferenta,
3.  adres garażu,
4.  oferowaną wysokość stawki czynszowej za 1 m² powierzchni 

garażu - cyframi i słownie,
5.  podpis osoby uprawnionej.

W przypadku przystąpienia do przetargu firm, spółek, osób 
prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw itp. 
do oferty należy dołączyć:
1. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważne 

6 miesięcy) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewiden-
cji działalności gospodarczej (ważne 1 miesiąc),

2.  kserokopię decyzji nadania numeru identyfikacyjnego NIP 
i REGON wraz z następującymi dokumentami:

a. dowodem uiszczenia wadium i opłaty manipulacyjnej (kse-
rokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, oryginał 
do wglądu przy składaniu ofert),

b. oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią regulaminu prze-
targu, kartą stanu technicznego garażu, stanem technicznym 

garażu i wzorem zaparafowanej przez siebie umowy najmu 
garażu,

c. oświadczeniem , że nie zalega z opłatami z tytułu najmu innych 
lokali stanowiących własność Gminy Gliwice (mieszkanie, 
lokal użytkowy).

Osoby przystępujące do przetargu w imieniu osób fizycznych 
lub prawnych składają stosowne pełnomocnictwa na piśmie 
z podpisem potwierdzonym notarialnie.
Prace remontowe związane z przygotowaniem garażu do 
użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na 
własny koszt.
Przystępujący do przetargu winien najpóźniej 7 lipca 2004 r. 
wpłacić w kasie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Dolnych 
Wałów 11 , Biuro Obsługi Klienta (w godz. 7.00 do 13.00) wadium 
w wysokości podanej w tabelce oraz opłatę manipulacyjną 
w wysokości 30 zł.
W przypadku przystąpienia do przetargu na kilka garaży należy 
dla każdego garażu złożyć osobną ofertę oraz wpłacić wadium 
i opłatę manipulacyjną.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego oraz 
stanem technicznym garażu i wzorem umowy najmu można 
zapoznać się w Sekcji Obsługi Lokali Użytkowych ZBM ITBS 
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, III piętro (pok. 314), w godzi-
nach urzędowania.
Jeżeli wygrywający przetarg nie podpisze umowy w dniu prze-
targu, a najpóźniej w następnym dniu roboczym po przetargu, 
to wadium przepada na rzecz ZBM I TBS Sp. z o.o.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania 
garażu z przetargu bez podania przyczyny.

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

działający w imieniu Gminy Gliwice ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wysokość czynszu na garaże:

Lp. Adres garażu Pow. użytkowa
(m²)

Cena minimalna za 1m² 
pow. użytkowej (zł)

Wadium
(zł) Godziny oględzin

1. Zwycięstwa 16-18 ** 16,50 3,00 500,00 8.00 - 8.15

2. Raciborska 6 12,00 3,00 500,00 8.30 - 8.45

3. Daszyńskiego 8 23,00 3,00 500,00 9.00 - 9.15

4. Zygmunta Starego 7 ** 16,80 3,00 500,00 9.30 - 9.45

5. Bojkowska 35 * 15,00 2,50 500,00 8.00 - 8.15

6. Bojkowska 35 * 21,81 2,50 500,00 8.15 - 8.30

** przejazd przez bramę Wspólnoty Mieszkaniowej
* stanowisko garażowe
Uwaga: do zaproponowanej przez oferenta ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
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Wstęp
Priorytetem Samorządu Miasta Gliwice jest jak najlepsze zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca 
z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym 
z elementów efektywnego kierowania Miastem. Podstawowymi, korzyściami 
takiej współpracy są między innymi:
a) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie 

i swoje otoczenie,
b) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności 

lokalnych,
c) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu 

rozpoznaniu występujących potrzeb.
Celem Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi 
jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Miasto działań 
organizacji pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym 
ustawowych zadań gminy i powiatu. Poprzez określenie i realizację tych zasad 
Samorząd pragnie włączać organizacje pozarządowe w system demokracji 
lokalnej.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi jest 

elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej. 
2. Program określa, formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych 

miasta Gliwice z organizacjami - a także priorytety zadań publicznych - których 
realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. 

3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 

c) programie - rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Gliwice 
z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku. 

4. Obszar współpracy Samorządu Miasta Gliwice i organizacji obejmuje w szcze-
gólności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. l ustawy. 

Rozdział II. Formy współpracy
1. Zlecanie realizacji zadań Samorządu Miasta Gliwice organizacjom poprzez:

a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  
na finansowanie ich realizacji,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji 
na dofinansowanie ich realizacji. 

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współ-
działania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a)  publikowanie ważnych informacji w Miejskim Serwisie Informacyjnym oraz 

na stronach internetowych Urzędu Miasta Gliwice i Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych,

b)  udostępnianie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych jako 
miejsca wymiany informacji,

c)  udział przedstawicieli organizacji na sesjach Rady Miejskiej oraz Komisjach 
Rady Miejskiej, z możliwością zabierania głosu,

d) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowa-
nych w 2004 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w Rozdziale 
I pkt 4 Programu), a których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne, 
niż wynikające z Programu,

e) uzgadnianie kształtu listy zagadnień priorytetowych, o której mowa w Roz-
dziale IV, na kolejny rok budżetowy. 

3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji, poprzez:

a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej oraz komisji 
Rady Miejskiej, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących 
się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,

b) udostępnienie druków projektów uchwał w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych w tym samym czasie, w jakim otrzymują radni. 

4. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i ini-
cjatywnym, które nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy 
organu Samorządu Miasta lub organizacji, w celu:
a) przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawach 

dotyczących działalności pożytku publicznego,  
b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu. 

5. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organi-

zacje, których tematyka wiąże się z  Programem, np. poprzez możliwość 
nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych itp.,

b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań 
publicznych z innych źródeł niż dotacja Samorządu Miasta Gliwice, 

c) organizację lub współudział organu Samorządu Miasta Gliwice w organizacji 
szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia 
sprawności funkcjonowania organizacji,

d) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz 
powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się 
w drodze konkursu ofert,

e) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu. 
Rozdział III. Zasady współpracy
1. Zlecanie realizacji zadań Samorządu Miasta Gliwice organizacjom obejmuje 

w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zagadnienia 
priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, 
że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można 
zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych 
(w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamó-
wieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji 
kosztów oraz porównywalności opodatkowania). 

2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy 
ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje 
właściwego organu Samorządu Miasta Gliwice. 

Rozdział IV. Lista zagadnień priorytetowych
1. Rada Miejska w Gliwicach, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Samorządu, 

wykazanych m.in. w Strategii Miasta Gliwice na lata 2002-2022, Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym na lata 2004-2007, wniosków corocznie składanych 
przez organizacje Samorządowi Miasta Gliwice, a  także na podstawie dotych-
czasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień 
priorytetowych, których realizacja w roku 2005 przez partnerów Programu jest 
najpilniejsza, należą:
a) wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł 

zewnętrznych,
b) powszechne zajęcia sportowe oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i mło-

dzieży,
c) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej,
d) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w  szczególności kreowanie 

postaw przedsiębiorczych,
d) rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ra-

mach świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, kół zainteresowań, 
poprzez pracę pedagogów ulicznych),

e) przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności jej alternatywne, niekomercyjne 
formy,

f) wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i przewlekle 
chorych,  

Uchwała Nr XX/536/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie: Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005.

Działając na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami), 
- art. 12 pkt 11, art. 92 ust. l pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszy-
mi zmianami), - art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)
Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej oraz Prezydenta Miasta Gliwice

uchwala:
1. „Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 
3. Uchwała wraz z załącznikiem oraz uzasadnieniem podlega ogłoszeniu w Miejskim Serwisie Informacyjnym, na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gli-

wicach, na Tablicy Ogłoszeń Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach

Stanisław Ogryzek
Załącznik do Uchwały
Nr XX/536/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z 3 czerwca 2004 r.

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005
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g) realizacja  programów profilaktycznych związanych z ochroną zdrowia,
i)  ochrona środowiska naturalnego. 

2. Lista zagadnień, wymienionych w pkt. l, informuje partnerów Programu o pod-
stawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2005, jednak nie stanowi 
jedynego kryterium podjęcia współpracy. Szczegółowe kryteria precyzowane 
będą w konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta.

3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicz-
nych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w  tym przez 
organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy. 

Rozdział V. Lista zadań publicznych przewidzianych do realizacji w roku 
2005
1. Na podstawie listy zagadnień priorytetowych zamieszczonych w Rozdziale IV 
pkt 1 niniejszego Programu Współpracy, Rada Miejska proponuje w szczególności 
następującą, wstępną listę zadań publicznych Miasta przewidzianych do realizacji 
w roku 2005 przez organizacje pozarządowe: 
• Zadania z zakresu kultury i sztuki 
1. Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w dziedzinach: sztuk plastycznych, 

muzyki, literatury, teatru i filmu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zada-
nia:
• organizowanie wystaw, plenerów malarskich i fotograficznych i innych działań 

z zakresu sztuk wizualnych, organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, 
przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warszta-
tach, 

• organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych, prezentujących 
różne gatunki muzyki,

• przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki,
• edukacja kulturalna,
• wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, 

książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
• upowszechnianie czytelnictwa,
• działania interdyscyplinarne,
• promocja wydarzeń kulturalnych,
• promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym, uwzględnie-

niem miasta i regionu.
• Zadania z zakresu sportu, turystyki i rekreacji
1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcia realizowane w ramach 

zadania:
• prowadzenie zajęć treningowych,
• organizowanie zgrupowań sportowych,
• organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego 

(prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki sportowe),
• udział w innych zawodach i turniejach sportowych,
• utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.

2. Upowszechnianie sportu i rekreacji  Przedsięwzięcia realizowane w ramach 
zadania:
• organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu 

lokalnym i ponadlokalnym, 
• organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży w formach 

pozaszkolnych.
3. Upowszechnienie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży.  Przedsięwzięcia realizowane w ramach 
zadania:
• imprezy turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, górskie, marsze 

na orientację),
• organizowanie konkursów, turniejów nt. wiedzy krajoznawczo-turystycz-

nej,
• udział w akcjach proekologicznych,
• wyznaczanie miejskich tras i szlaków turystycznych,
• kompletowanie i uaktualnianie materiałów w szkolnych biblioteczkach 

turystycznych,
• spotkania, prelekcje, wieczornice turystyczne.

4. Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie 
sportu i rekreacji. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
• organizacja powszechnych zajęć sportowych z uwzględnieniem równo-

miernego rozłożenia na terytorium miasta w różnych dyscyplinach (ze 
szczególnym uwzględnieniem 9 priorytetowych dyscyplin sportowych 
- zgodnie z Uchwałą RM Gliwice nr IX/196/99 z 8 lipca 1999r.),

• organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportowych w poszczególnych 
szkołach na terenie Miasta Gliwice,

• udział w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim rozgrywanych 
w ramach współzawodnictwa szkół oraz innych imprezach rekreacyjnych 
i sportowych,

• szkolenie dzieci i młodzieży gliwickich szkół w wybranych dyscyplinach 
sportowych.

• Zadania z zakresu edukacji
1. Wychowanie dzieci i młodzieży.  Przedsięwzięcia realizowane w ramach 

zadania:

• propagowanie wśród młodzieży pozytywnych wzorców, tolerancji   i postaw 
demokratycznych,

• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
• profilaktyka zagrożeń,
• szkolenie młodzieżowych liderów,
• tworzenie grup wsparcia i mediacji,
• organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnie-

niem dzieci z rodzin ubogich i patologicznych,
• aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży.

2. Edukacja regionalna. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
• konkursy związane z regionem, 
• uaktywnienie zajęć w kołach zainteresowań,
• projekty edukacyjne o tematyce regionalnej,
• tworzenie „kącików” - pomieszczeń propagujących kulturę regionalną,
• występy zespołów folklorystycznych regionu.

3. Edukacja europejska. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
• wymiana międzynarodowa - kolonie, spotkania, warsztaty edukacyjne,
• zagospodarowanie czasu wolnego uczniów ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci i rodzin ubogich i patologicznych,
• organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formach pozasz-

kolnych,
• propagowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży, 

w szczególności kreowania postaw przedsiębiorczych,
• organizacja konkursu wiedzy z zakresu integracji europejskiej, umożliwiają-

cego kontakty rówieśnicze z zagranicą na terenie instytucji europejskich,
• propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów i nauczycieli.

• Zadania z zakresu promocji zdrowia, ochrony zdrowia i pomocy społecz-
nej 

1. Pomoc i rehabilitacja dla osób najbardziej dotkniętych przez los.  Przedsięwzięcia 
realizowane w ramach zadania:
• organizacja i udzielenie pomocy dla osób biednych, bezdomnych, bezro-

botnych, dla rodzin wielodzietnych, dla osób wychodzących z zakładów 
karnych oraz rodzin osadzonych,

• organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdom-
nych, dla rodzin wielodzietnych,

• rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
• organizacja leczenia skierowanego do osób uzależnionych i ich rodzin,
• prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholo-

wych,
• organizacja działań skierowanych do osób uzależnionych-bezdomnych 

przebywających w schronisku,
• organizacji działań profilaktyczno-wspierających dla abstynentów,
• prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
• prowadzenie programów szkoleniowych z zakresu choroby alkoholowej 

dla różnych grup zawodowych,
• prowadzenie programu pedagogów ulicznych.

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe
1. Komisje Rady Miejskiej współpracują z organizacjami w zakresie swoich wła-

ściwości oraz - po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta - przedłożą Radzie 
Miejskiej sprawozdanie dotyczące realizacji Programu wraz z propozycjami listy 
zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy w terminie do 30 marca 
2005 roku, 

2. W terminie nie późniejszym niż do 30 maja 2005 roku Rada Miejska uchwali 
roczny Program Współpracy Samorządu Miasta Gliwice z Organizacjami Po-
zarządowymi na 2006 rok, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) formy współpracy, o których mowa w Rozdziale II Programu,  
b) informację Prezydenta Miasta o stanie realizacji współpracy z organizacja-

mi,  
c) informację Prezydenta Miasta o realizacji zadań publicznych objętych Pro-

gramem, a  powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych 
przepisów. 

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicz-
nych określi uchwała budżetowa Miasta Gliwice na 2005 rok. 

4. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia 
w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu 
zadania przez Samorząd Miasta Gliwice. 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r., oraz zgodnie z zapisami rozdziału V pkt. 2 Programu 
Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004, uchwa-
lonego przez Radę Miejską Miasta Gliwice w dniu 22 października 2003 r., Rada 
Miejska uchwala powyższy Program. 
Celem Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi   
w roku 2005 jest budowanie partnerstwa oraz wypracowanie rocznego modelu 
lokalnej współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarzą-
dowymi. Celowi temu służy wspieranie organizacji pozarządowych działających 
na terenie miasta w realizacji zamierzonych celów społecznych. 
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

Uchwała Nr XX/535/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmian Uchwały Nr XXXVIII/875/2002 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie: Regulaminów udzielania 
dofinansowania i przyznawania środków z Gminnego i Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 401 ust. 1 i ust. 5, art. 402 ust. 4-6, art. 403, art. 406, art. 407, art. 
408 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami); art. 1, art. 2 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami); art. 3 ust. 1 pkt 1, 
ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 pkt 3, art. 22 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź-
niejszymi zmianami) 

na wniosek Prezydenta Miasta 
Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

I. W Regulaminie przyznawania dofinansowania do zmiany systemów 
grzewczych w ramach Inicjatyw Lokalnych wyszczególnionych w planie 
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały wprowadzić następujące 
zmiany:

1. w § 1 pkt. 2 ppkt. b otrzymuje brzmienie:
„b. grzewcze instalacje:

- na paliwo stałe posiadające odpowiedni atest energetyczno - ekolo-
giczny,

- gazowe, 
- olejowe, 
- elektryczne,
- inne ekologiczne systemy grzewcze,

zastępujące istniejące instalacje grzewcze na paliwo stałe – do 30% 
wartości zrealizowanej inwestycji, nie więcej niż:

- dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami – 1000 zł,
- dla małych podmiotów gospodarczych na cele grzewcze – 1000 zł
- dla małych podmiotów gospodarczych na cele grzewcze i techno-

logiczne - do 2500 zł,
- dla wspólnot mieszkaniowych – do 1000 zł / na jedno mieszkanie,
- dla innych jednostek organizacyjnych do 9000 zł.

Kwalifikacji do jednej z wymienionych grup dokonuje komisja powołana 
przez Prezydenta Miasta.”
II. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.
III. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji 

w Miejskim Serwisie Informacyjnym i w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

I nieograniczony przetarg ustny (z licytacją) 
na sprzedaż samochodu ciężarowego

Marka:   Mercedes Benz
Typ, model:  602
Rok produkcji:  1987
Pojemność w cm3:  2998
Kolor:   biały
CENA WYWOŁAWCZA : 500 zł
Przetarg rozpocznie się 1 lipca 2004 r. o godz. 10.00 w sali 139 w siedzibie 
sprzedającego (Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p.)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a.  wpłata wadium przed rozpoczęciem przetargu w wysokości 50 zł na 

konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
b.  posiadanie upoważnienia do złożenia ustnej oferty kupna w imieniu 

kupującego (jeżeli ofertę składa przedstawiciel firmy nie posiadającej 
upoważnienia wynikającego z dokumentów rejestrowych firmy lub jeżeli 
ofertę w imieniu osoby fizycznej składa inna osoba fizyczna),

c.  potwierdzenie wpłaty wadium oraz upoważnienie w przypadku, o których 
mowa w pkt b należy przedstawić wpisując się na listę uczestników prze-
targu w terminie, o którym mowa powyżej (dokumenty należy przedłożyć 
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z  oryginałem).

Wadium wpłacone przez podmiot (osobę), który(a) zaoferował(a) najwyższą 
cenę, zostanie zaliczone na poczet zapłaty należnej sprzedającemu, a jeżeli 
podmiot (osoba), który(a) zaoferuje najwyższą cenę kupna samochodu uchyli 
się od zawarcia umowy lub nie dokona zapłaty w terminie przewidzianym w 
umowie – wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Wadium wpłacone przez pozostałe podmioty (osoby) zostanie zwrócone nie 
później niż w 3 dni robocze od daty zakończenia przetargu.
Oględzin samochodu można dokonać w miejscu postoju pojazdu – parking 
strzeżony w Gliwicach przy ul. Toruńskiej 8 i terminie uzgodnionym z właści-
cielem parkingu, tel. 300-62-92.

Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.
Umowa kupna – sprzedaży zawarta zostanie nie później niż w terminie 7 dni 
od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Prezydenta Miasta.

pisemny przetarg nieograniczony na
likwidację dzikich wysypisk na terenie Miasta Gliwice

Dokumentację przetargową w cenie 15 zł można odebrać w siedzibie 
zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 na 
parterze, w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na stanowisku ds. zamówień 
publicznych i przetargów.

Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia można uzyskać w BOI na stanowisku ds. zamówień publicznych 
i przetargów.

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2004 r. do godz. 9.00.
Miejsce składania ofert: BOI - stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów.
Wadium dla całego zamówienia - 15.600 złotych.

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2004 r. (szczegóły w pkt. 2.5 
specyfikacji).
Termin otwarcia ofert: 4 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00 w sali 254 w siedzibie 
zamawiającego.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 i 24 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 
cena - 100%.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

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

Prezydent Miasta Gliwice informuje, że:

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomość przeznaczoną do oddania 
w dzierżawę:

Nr 337/04 do 30 czerwca 2004 r.

Wykaz ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych 
roszczeń do nieruchomości.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Gliwicach, ul. Partyzantów 25

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
remont sanitariów.

Termin składania ofert: 7 lipca 2004 r. do godziny 9.30
(w sekretariacie szkoły).

Termin otwarcia ofert: 7 lipca 2004 r. godzina 10.00.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 
w Gliwicach, ul. Orląt Śląskich 25

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
o wartości nie przekraczającej 60 tys EURO na

remont dachów 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 8 lipca 2004 r do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 8 lipca 2004 r o godz. 10.30.

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

▼
wykonanie uporządkowania i dobudowy 

przewodów kominowych 
w budynku przy ul. Świętojańskiej 24-26.

Termin składania ofert: 30 czerwca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 30 czerwca 2004 r. o godz. 11.00.

▼
wykonanie dobudowy przewodów kominowych wraz z czę-

ściową przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i wodnej 
z powodu dobudowy przewodów kominowych 

w budynku przy ul. Kolberga 44.
Termin składania ofert: 2 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 2 lipca 2004 r. o godz. 10.30.

Gimnazjum nr 10 im. I.J. Paderewskiego 
w Gliwicach, ul. Lipowa 29, 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
remont dachu i elewacji sali gimnastycznej 

oraz wymianę drzwi 
w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 8 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 8 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

Dom Pomocy Społecznej „NASZ  DOM” 
w Gliwicach, ul. Derkacza 10,

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
rozbudowę Domu Pomocy Społecznej 

- roboty wykończeniowe:
1. wykonanie elewacji budynku,
2. zakup i montaż dźwigu osobowego,
3. wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej,
4. budowa dróg i parkingów,
5. oświetlenie terenu.

Termin składania ofert: 11 sierpnia 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 11 sierpnia 2004 r. o godz. 11.00.

pisemny przetarg
nieograniczony na zakup 2 sztuk kardiotokografu 

do monitorowania ciąży bliźniaczej 
dla porodów w wodzie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie 
zamawiającego: Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze 
Obsługi Interesantów (BOI) na stanowisku ds. zamówień publicznych 
i przetargów. 

Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia można uzyskać w BOI, stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów, w godz. od 7.30 do 15.30 (wtorek do 16.00, czwartek do18.00), 
tel. 239-12-56, fax 231-27-25.

Termin składania ofert: 9 lipca 2004 r. do godz. 8.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień 
publicznych i przetargów (parter).
Wadium: nie dotyczy.
Termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2004 r.
Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2004 r. o godz. 9.00 w pokoju 227.
Termin związania ofertą: 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w SIWZ oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 
100%.

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

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania
o zamówienie w trybie przetargu 

z publikacją ogłoszenia na
remont pomieszczeń w pawilonie nr I.

Termin składania ofert: 8 lipca 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 8 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o. o. 

w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 

ogłasza przetargi nieograniczone na: 

▼
dostawę wody mineralnej.

Termin składania ofert: 1 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 1 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

▼
wykonanie remontu pomp głębinowych.

Termin składania ofert: 29 czerwca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 29 czerwca 2004 r. o godz. 10.15.

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 23 - 24 czerwca: Dziewczyna z perłą 

   (16.00, 18.00, 20.00)

q 25 czerwca - 2 września: PRZERWA WAKACYJNA 

KINO TEATR „X”

q 23 - 24 czerwca: Zgromadzenie (18.15, 20.00)

KINO BAJKA

q 23 - 24 czerwca: Ladykillers (15.45, 20.00)

  Harry Potter i więzień Azkabanu (17.30)

q 25 czerwca: Ladykillers (20.00)

  Harry Potter i więzień Azkabanu (11.30, 17.30)

q 26 - 27 czerwca: Ladykillers (15.45, 20.00)

  Harry Potter i więzień Azkabanu (11.30, 17.30)

q 28 czerwca - 1 lipca: Ladykillers (20.00)

  Harry Potter i więzień Azkabanu (11.30, 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”

- lekarz internista (1/2 etatu) – wykształcenie wyższe, miejsce pracy: Gliwice,
- wykładowca języka angielskiego – native speaker – wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświad-

czenia, miejsce pracy: Gliwice,
- lektor języka angielskiego – native speaker – wykształcenie wyższe pedagogiczne lub pokrewne, 

miejsce pracy: Gliwice,
- elektromonter – wykształcenie zawodowe lub średnie, minimum 5 lat doświadczenia, uprawnienia SEP 

do 1 KV, praca na wysokości, miejsce pracy: teren kraju,
- referent ds. księgowości – wykształcenie średnie ekonomiczne, znajomość podstaw rachunkowości, 

umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: Gliwice,
- pracownik biura obsługi klienta – wykształcenie średnie lub wyższe, minimum 3 lata doświadczenia, 

znajomość języka niemieckiego i języka angielskiego, miejsce pracy: Gliwice,
- pracownik biura handlowego (okna) – wykształcenie średnie, miejsce pracy: Zabrze,
- zarządca nieruchomości – wykształcenie średnie, minimum 2 lata doświadczenia, umiejętność obsługi 

komputera, miejsce pracy: Katowice,
- kelner – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- pomocnik kucharza – wykształcenie średnie gastronomiczne, miejsce pracy: Gliwice,
- kucharz – wykształcenie zawodowe, minimum 5 lat doświadczenia, minimum sanitarne, miejsce pracy: 

Knurów,
- kucharz – doświadczenie, znajomość kuchni tureckiej, miejsce pracy: Gliwice,
- krawcowa (krawiectwo lekkie) – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- prasowaczka – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- fryzjer damsko-męski – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Knurów,
- elektryk – wykształcenie zawodowe, minimum 5 lat doświadczenia, miejsce pracy: Mikołów Paniowy,
- kierowca autobusu – prawo jazdy kat. D, E, doświadczenie na trasach zagranicznych, znajomość me-

chaniki, miejsce pracy: trasy krajowe i zagraniczne,
- kierowca-mechnik – prawo jazdy kat. C, miejsce pracy: Gliwice,
- kierowca – wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C, miejsce pracy: Wieszowa,
- mechanik samochodowy – wykształcenie zawodowe, 10 lat doświadczenia, remonty silników, miejsce 

pracy: Zabrze,
- monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Mikołów 

Paniowy,
- operator ładowarki – doświadczenie, uprawnienia do obsługi ładowarki Ł-34, miejsce pracy: Gliwice,
- tokarz-frezer – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- cieśla budowlany – minimum 5 lat doświadczenia, miejsce pracy: Mikołów Paniowy,
- brukarz – miejsce pracy: Przyszowice,
- murarz – miejsce pracy: teren Śląska,
- stolarz-lakiernik – wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie, miejsce pracy: Zabrze,
- zbrojarz – wykształcenie zawodowe, minimum 5 lat doświadczenia, miejsce pracy: Mikołów Paniowy,
- agent ochrony mienia – wykształcenie zawodowe lub średnie, licencja I-go stopnia, miejsce pracy: Bełk, 

Rybnik.

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


