
2 6 / 2 0 0 4  ( 1 7 5 )  ś r o d a ,  3 0  c z e r w c a  2 0 0 4

NOCĄ I DNIEM
str. 2

KONKURSOWE 
OBLĘŻENIE

str. 3

KTO DAJE 
I ODBIERA...

str. 5

MINĄŁ SEZON
str. 7

PRACOWNICY 
POSZUKIWANI

str. 10 

Związkowcy z niemieckich zakładów Opla zaprotestowali prze-
ciwko planowanemu uruchomieniu produkcji nowego modelu Opla 
w gliwickiej fabryce. Uważają, że Opel Zafira powinien być wytwarza-
ny w ich przedsiębiorstwie. Prezydent Gliwic wystosował w tej spra-
wie list do Timothy’ego Lee, wiceprezesa General Motors w Europie. 
– Z niepokojem przysłuchuję się głosom, że umiejscowienie produkcji Opla 
Zafiry w Gliwicach napotyka na przeszkody. Możliwość wytwarzania tego 
modelu w gliwickim zakładzie byłaby bardzo czytelnym potwierdzeniem 
uznania dla znakomitej załogi fabryki, która lokuje się wśród najlepszych 
w koncernie General Motors. Rzetelna praca warta jest nagrody. Jestem 
przekonany, że produkcja Zafiry w Gliwicach byłaby taką nagrodą – napi-
sał  Zygmunt Frankiewicz. 

W odrębnym piśmie do wicepremiera Jerzego Hausnera zwrócił 
się zaś z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań na rzecz  
uruchomienia produkcji nowego modelu Opla w naszym mieście. 
– Fabryka Opla stała się kołem zamachowym dobrze funkcjonującej spe-
cjalnej strefy ekonomicznej, która daje zatrudnienie kilku tysiącom pra-
cowników. Decyzja o produkowaniu Zafiry w Gliwicach zaowocowałaby 
700 nowymi miejscami pracy w samej fabryce i 300 miejscami w Bumarze 
Łabędy – uważa prezydent miasta. 

Pod koniec ubiegłego tygodnia Polska Agencja Prasowa poinformo-
wała oficjalnie, że kierownictwo firmy Opel AG zdecydowało o przenie-
sieniu produkcji Zafiry do Gliwic. Decyzja  – stwierdzono w uzasadnieniu 
– jest wynikiem „szerokiej analizy wszystkich istotnych elementów, doty-
czących opłacalności i zasadności przedsięwzięcia”. (luz)

KOŁO  ZAMACHOWE



SILNIKÓWKI I GUMÓWKI
W sobotę i niedzielę, 3 i 4 lipca br., na gliwickim lotnisku odbędą się Mistrzostwa Polski 

Modeli Latających dla juniorów (godz. 9.00 – 14.00). Weźmie w nich udział około 60  zawodni-
ków w wieku od 10 do 18 lat z  regionalnych aeroklubów i  stowarzyszeń modelarskich z całe-
go kraju. Rywalizacja obejmie trzy klasy modeli swobodnie latających: szybowce, „silnikówki” 
i „gumówki”. Patronat nad zawodami objął prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. Imprezę 
organizuje Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych przy współudziale gliwickiego 
samorządu. (al)

Z EUROPY DO GLIWIC
Stowarzyszenie Studentów BEST Gli-

wice, działające przy Politechnice Śląskiej, 
po raz siódmy włączyło się w realizację 
ogólnoeuropejskiego projektu „Letnie Kursy 
Naukowe”. W dniach od 4 do 17 lipca br. 
w Gliwicach będzie przebywać dwudziestu 
studentów uczelni technicznych z całej Euro-
py. Wezmą oni udział w cyklu zajęć dydak-
tycznych, poświęconych zagadnieniom z dzie-
dziny zarządzania i public relations. Popro-
wadzą je pracownicy naukowi Wydziału Me-
chanicznego Technologicznego Politechniki 
Śląskiej. Goście zapoznają się także z kulturą 
i historią regionu. Przygotowano dla nich rów-
nież wycieczki do Krakowa, Ojcowa i Wie-
liczki. Honorowy patronat nad kursami objęli: 
prorektor Politechniki Śląskiej - Ryszard Wilk, 
dziekan Wydziału Mechanicznego Technolo-
gicznego - Leszek A. Dobrzański i prezydent 
Gliwic - Zygmunt Frankiewicz. (al)
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W GÓRACH I NAD MORZEM
Ponad 870 dziewcząt i chłopców z gliwickich placówek oświatowo-wychowaw-
czych weźmie udział w zorganizowanych formach wakacyjnego wypoczynku 
w trakcie tegorocznego lata – informuje Wydział Edukacji UM.  

Dzieci i młodzież z Gliwic wyjadą m.in. na kolonie i obozy w Brennej-Leśnicy, Dziwno-
wie, Garczynie k/Kościerzyny, Idzikowie w Sudetach, Kobylej Górze, Międzywodziu, Łebie, 
Pustkowie k/Rewala, Zawoi w Beskidzie Żywieckim oraz Żegiestowie-Zdroju. Letni wypo-
czynek szkolnej dziatwy w 2004 roku zostanie w części sfi nansowany ze środków budżetu 
miejskiego. Wysokość dopłat wyniesie od 3 zł dziennie na osobę w przypadku lokalnych pół-
kolonii do 6 zł dziennie na uczestnika wyjazdowych kolonii i obozów. Łącznie przeznaczono 
na ten cel w tegorocznym budżecie ok. 62 tysięcy złotych. (luz)

... I DNIEM
Okręg Gliwicko - Zabrski Polskiego 

Związku Chórów i Orkiestr sprawił miłą 
niespodziankę miłośnikom orkiestr dętych. 
W niedzielę, 27 czerwca br., zaprezentowała 
się m.in. Orkiestra Reprezentacyjna Stra-
ży Granicznej z Nowego Sącza. Widzowie 
oklaskiwali również występy podobnych 
zespołów z Raciborza, Zabrza, Knurowa 
i Gliwic. (luz)

PLAC KRAKOWSKI
... NOCĄ

Gwiazdą tegorocznej Nocy Świętojań-
skiej były krakowskie BRAThANKI. Porwały 
one do wspólnej zabawy wielopokolenio-
wą publiczność. Organizatorami gorącego 
powitania lata w folklorystycznej oprawie 
muzycznej byli: Impresariat Gliwickiego 
Teatru Muzycznego i gliwicki samorząd. 
W piątek, 25 czerwca br., wystąpiły również 
inne grupy muzyczne, czerpiące inspiracje 
ze źródeł ludowych.
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KONKURSOWE OBLĘŻENIE
Przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów miejskich placówek 

oświatowych w Gliwicach. W odróżnieniu od lat ubiegłych wzbudziły one duże zainte-
resowanie w środowisku nauczycielskim. 

– Do udziału w 10 konkursach zgłosiło się 26  kandydatów. O stanowisko dyrektora 
SP nr 23 ubiegało się np. aż 6 osób. Nie odnotowano w mieście takiego przypadku w ostat-
nim dziesięcioleciu – informuje Urszula Jachymska, naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń 
i Płac UM. W kilku konkursach dyrektorskich (III LO, Gliwicki Ośrodek Metodyczny oraz 
Przedszkole Miejskie nr 20) rywalizowało po trzech kandydatów, a w innych (Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Technicznych, SP nr 20, Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 
oraz Przedszkola Miejskie nr 6 i 29) - po dwóch. Na uwagę zasługuje fakt, że w tym gronie 
nie było ani jednego mężczyzny. Feminizacja zawodu nauczycielskiego stała się więc moc-
no odczuwalna. Dyrektorzy (dyrektorki?) wyłonieni w drodze obecnych konkursów obejmą 
swoje stanowiska z początkiem nowego roku szkolnego. (luz)

TEATR NA ULICY
Gliwicki Teatr „A” rozpoczął prace nad spektaklem ulicznym „Genesis”. Przedstawie-
nie realizowane jest na kanwie pierwszych dziewięciu rozdziałów Księgi Rodzaju. 

Stanowi próbę plastycznej interpretacji starożytnego tekstu, który w metaforycznych 
skrótach ujmuje pradzieje świata i rodzaju ludzkiego, opisuje stworzenie kosmosu, narodzi-
ny i grzech pierwszych ludzi, zbrodnię Kaina oraz historię potopu. Odwołując się do znanych 
powszechnie wątków, Teatr „A” pyta o ich znaczenie w dzisiejszym świecie. Sięgając do 
tradycji europejskiej, próbuje dotrzeć do aktualnych i żywotnych odniesień. Poszukuje wizji 
wspólnego świata. Aby osiągnąć cel artystyczny, sięga po różne środki ekspresji: muzykę 
- inspirowaną klasycznymi motywami, m.in. oratoriami Haydna, choreografię - wykorzystują-
cą stylistykę ludowych tańców europejskich, projekcje multimedialne - zestawiające wybitne 
dzieła malarskie ze współczesnym video-artem, oprawę scenograficzną - tworzoną przez 
kostiumy, szczudła, kukły, machiny i żywy ogień. Przewidziano dwie premiery spektaklu 
- pierwszą we wrześniu w Oberhausen w Niemczech, drugą w październiku w Gliwicach. 
Przygotowanie spektaklu zostanie w części sfinansowane ze środków budżetu miejskiego. 

(al)

AMOK W SIECI
Gliwickie kino AMOK zostało przyjęte 

do europejskiej sieci kin EUROPA CINE-
MAS. Władze organizacji podjęły tę decyzję 
w maju br. podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów w Cannes. – Sprawa ta 
ma dla nas znaczenie nie tylko prestiżowe, 
ale i finansowe. Będziemy otrzymywać 
– począwszy od 2004 roku – dotację w wy-
sokości 15 tysięcy euro rocznie. Kwota ta 
nie jest jednak dana nam raz na zawsze. 
Od tej pory corocznie będziemy poddawani 
skomplikowanej procedurze, podobnej do 
tej, która zdecydowała o naszym przyjęciu 
– informuje Urszula Biel, kierownik kina 
AMOK. Wśród warunków kwalifikacyjnych 
znalazły się m.in. następujące wymogi: 
50% udziału produkcji europejskich w reper-
tuarze (w tym co najmniej 30% tytułów niena-
rodowych), minimalna roczna frekwencja 
– 20 tysięcy widzów, minimalna liczba se-
ansów rocznie - 520, profesjonalne wypo-
sażenie techniczne, komputerowy system 
sprzedaży biletów, realizacja przedsięwzięć 
edukacji filmowej dla młodej widowni.

Sieć EUROPA CINEMAS istnieje od 
1992 roku. Działa w 318 miastach, a na-
leży do niej 567 kin - nie tylko z naszego 
kontynentu. Do tej pory w ramach EC 
funkcjonowały cztery polskie kina. Spośród 
następnych dwudziestu polskich placówek 
starających się o przyjęcie, wybrano w tym 
roku kolejne dziewięć. (al)

AGNIESZKA WŚRÓD NAJLEPSZYCH
Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „CARBO” zorganizował Międzynarodowy Mityng Kobiet w Boksie. Zawody odbyły się 
12 i 13 czerwca br. w sali GUKS „CARBO” jako sprawdzian formy przed mistrzostwami Europy. 

Na ringu zmierzyły się zawodniczki z 18 ekip z Polski, Rosji, Ukrainy i Czech. Sklasyfikowano je w 13 kategoriach wagowych junio-
rek i seniorek. W poszczególnych grupach zwyciężyły: wśród juniorek - Ewelina Pękalska (Olimpia Poznań), Karina Kopińska (DKB 
Dąbrowa Górnicza), Monika Antonik (DKB Dąbrowa Górnicza), Klaudia Formicka (Górnik Sosnowiec), Aleksandra Legięć (Spartakus 
Szczecin), Anastasia Zalevska (Spartakus Ukraina), wśród seniorek – Dorota Szklarczuk (Victoria Jaworzno), Hanna Jaśniewicz (Le-
gia Warszawa), Jagoda Karge (Wda Świecie), Anna Mieloch 
(Olimpia Poznań), Karolina Michalczuk (Paco Lublin), Danu-
se Dilhofova (SK Lady Bokas Czechy), Justyna Sroczyńska 
(Górnik Lubin).  Agnieszka Nowosielska z GUKS „CARBO” 
zajęła drugie miejsce wśród seniorek w kategorii do 57 kilo-
gramów. - Pokonała ją Karolina Michalczuk – wicemistrzyni 
Europy i trzykrotna mistrzyni Polski. Finałowa walka trwała 
trzy rundy i została uznana przez publiczność i jurorów za 
najładniejszy pojedynek turnieju. Agnieszka dostała od trenera 
polskiej kadry potwierdzenie swojego miejsca w narodowej 
drużynie. W październiku będzie reprezentować nasz kraj 
w mistrzostwach Europy kobiet we Włoszech - informuje 
Henryk Wilk, wiceprezes GUKS „CARBO”. (al)

Agnieszka Nowosielska w akcji.
fot. archiwum GUKS „CARBO”
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tygodnik

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

LETNIE  
REMONTY  SZKÓŁ

Opracowano plan wakacyjnych remontów obiek-
tów oświatowych w Gliwicach. Przewiduje się 
przeprowadzenie robót w 41 budynkach żłobków, 
przedszkoli i szkół na terenie miasta. Pochłonie 
to – jak obliczono – ok. 1,85 mln zł z budżetu 
miejskiego. 

W okresie lata będą wykonane remonty dachów, 
sal gimnastycznych i sanitariatów w wielu placów-
kach. Planuje się również wymianę stolarki okiennej 
oraz gruntowną modernizację oświetlenia pomiesz-
czeń szkolnych w niektórych obiektach. Największe 
nakłady finansowe zostaną przeznaczone na:  ada-
ptację i dostosowanie części dotychczasowej siedzi-
by Zespołu Szkół Budowlanych do potrzeb Zespołu 
Szkół Ceramiczno-Elektrycznych (przeprowadzka 
„ceramika” z ul. Jana Śliwki na ul. Bojkowską) oraz 
na remonty budynków Zespołu Szkół Łączności przy 
ul. Warszawskiej, Górnośląskiego Centrum Eduka-
cyjnego przy ul. Okrzei i Zespołu Szkół Samochodo-
wych przy ul. Kilińskiego. (luz)

WAKACJE 
W BIBLIOTECE

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach za-
prasza dzieci do odwiedzania bibliotek w czasie wa-
kacji. Będzie można nie tylko znaleźć ciekawą lekturę 
na wolny czas, ale także wziąć udział w wybranych 
imprezach. Dla najmłodszych przygotowano m.in. 
akcję głośnego czytania, zajęcia plastyczne, konkursy 
i gry. Spotkania odbędą się w Bibliotece Centralnej 
(ul. Kościuszki) oraz w Filiach MBP nr: 5 (osiedle 
Sikornik – ul. Perkoza), 9 (osiedle Gwardii Ludowej 
- ul. Czwartaków), 15 (Trynek – ul. Piastowska), 
16 (Sośnica – ul. Skarbnika), 17 (osiedle Millenium 
– ul. Spółdzielcza), 21 (osiedle Kopernika – ul. Cen-
taura), 24 (Ostropa – ul. Architektów), 25 (Wilcze Gar-
dło – pl. Jaśminu). Biblioteka przy Placu Inwalidów 
Wojennych organizuje wakacyjny konkurs fotogra-
ficzny „Moja najzabawniejsza przygoda wakacyjna”. 
Termin składania prac upływa 31 sierpnia br. Szcze-
gółowy wykaz imprez jest dostępny w wymienionych 
bibliotekach. (al)

TRUDNE ZADANIE
W związku z niedawnym wejściem w życie ustawy z 28 listopada 2003 
roku o świadczeniach rodzinnych zmienił się dotychczasowy system 
finansowego wspierania rodzin w trudnej sytuacji materialnej. 

Dla ścisłości warto jednak przypomnieć, że wiosną br. – jak informo-
wała Polska Agencja Prasowa – próbowano w Sejmie RP odwlec termin 
wprowadzenia (vacatio legis) tej kontrowersyjnej ustawy, nakładającej 
na samorządy nowe obowiązki. Podejmowane starania nie przyniosły ocze-
kiwanego rezultatu. W tej sytuacji prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz, 
upoważnił – zgodnie z nowym ustawodawstwem – Brygidę Jankowską, 
dyrektora miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej, do prowadzenia 
postępowań i wydawania decyzji we wszelkich sprawach dotyczących 
wypłacania świadczeń rodzinnych. Dotąd zajmowały się tym różne insty-
tucje (Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także 
OPS) na podstawie ustaw o: pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnym 
oraz zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Z dniem 
1 maja br. należy to w całości do obowiązków OPS. Ustawa nałożyła więc 
na samorząd nowe zadania, ale bez przekazania niezbędnych środków finan-
sowych na ich realizację.

Trzeba było więc zwiększyć tegoroczny budżet Ośrodka o  kwotę 
219.200 zł z gminnych zasobów pieniężnych. Na potrzeby OPS przekazano 
również dodatkowe pomieszczenia w budynku przy ul. Ziemowita 1. Uzyska-
ne środki finansowe przeznaczono na remont pomieszczeń i ich wyposażenie 
w niezbędny sprzęt, zakup komputerów oraz pokrycie kosztów zatrudnienia 
5 dodatkowych pracowników. Wprowadzono też zmiany w strukturze or-
ganizacyjnej OPS. – Cała operacja była więc w Gliwicach dość kosztowna. 
Podobne zjawisko wystąpiło w wielu innych miejscowościach w Polsce. Ob-
ciążono samorządy nowymi obowiązkami, nie zasięgając wcześniej ich opinii 
w tej sprawie. Nowe rozwiązania legislacyjne wymusiły m.in. konieczność za-
trudnienia dodatkowych pracowników. Pojawiające się w mediach wypowie-
dzi przedstawicieli rządu, krytykujące samorządy za bałagan organizacyjny, 
kierowane są do niewłaściwych adresatów – komentuje Marek Jarzębowski, 
rzecznik prasowy UM. 

Wypłata zasiłków jest prowadzona od 1 czerwca br. w kasie Referatu 
Świadczeń Rodzinnych OPS przy ul. Ziemowita 1 w Gliwicach. Interesanci 
mają tam do dyspozycji trzy okienka, czynne w godzinach od 11.00 do 17.00. 
Do dnia 17 czerwca br. w OPS złożono 5.365 wniosków o wypłatę świadczeń. 
– Do połowy bieżącego miesiąca zrealizowaliśmy ok. 4 tysięcy wniosków. 
Nie dotrzymaliśmy więc ustawowego terminu wobec ponad tysiąca osób. 
Opóźnienia powstały z kilku powodów. Po pierwsze - nie spodziewaliśmy 
się takiego dużego napływu dokumentów. Szacowaliśmy, że będzie ich co 
najwyżej 3.500 – 3.800.  Po drugie – zmieniała się ministerialna interpretacja 
przepisów określających zasady wypłaty świadczeń. Po trzecie – dopiero 
w drugiej połowie maja br. uruchomiono system komputerowy, który ułatwił 
nam pracę. Myślę, że teraz w krótkim czasie nadrobimy zaległości – wyjaśnia 
Brygida Jankowska, dyrektor OPS. (luz)
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ZŁOTE GODY
W piątek, 2 lipca br., w gliwickim Ratuszu odbędzie się uroczy-

stość „Złotych Godów”. Wiceprezydent Gliwic, Jan Kaźmierczak, 
wręczy 26 parom okolicznościowe medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, nadane przez prezydenta RP. Jedna z par zostanie 
uhonorowana dyplomem z okazji 60. rocznicy ślubu. Początek uro-
czystości – godz.10.00. (luz)

KTO DAJE I ODBIERA...
Czy powinny istnieć branżowe placówki służby zdrowia w naszym 
kraju? Czy jest sens utrzymywania wyodrębnionych jednostek 
lecznictwa kolejowego, górniczego itp.?  Twórcy obecnego syste-
mu ochrony zdrowia w Polsce uznali, że nie ma takiej potrzeby. 

Wraz z wprowadzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia zlikwido-
wali więc m. in. dotychczasową Branżową Kasę Chorych, która finan-
sowała działalność branżowych przychodni lekarskich i szpitali w całym 
kraju. Utrzymano natomiast zwyczajowe nazwy tego typu placówek 
leczniczych, które w obecnych warunkach świadczą usługi medyczne 
dla wszystkich chętnych. W tej grupie znalazł się m.in. samodzielny 
publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Obwód Lecznictwa 
Kolejowego w Gliwicach” z siedzibą przy ul. Opolskiej. W lipcu ubie-
głego roku Zarząd Województwa Śląskiego zaproponował władzom 
samorządowym Gliwic „rozważenie możliwości przejęcia funkcji orga-
nu założycielskiego” wobec tej jednostki. W uzasadnieniu napisano, 
że „zachodzi potrzeba ujednolicenia przynależności jednostek opieki 
zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Ślą-
skie, a których zakres świadczonych usług obejmuje obszar powiatu, 
a nawet gminy”. Propozycja przejęcia przez gminę Gliwice uprawnień 
organu założycielskiego wobec Obwodu Lecznictwa Kolejowego została 
sformułowana w skierowanym do prezydenta miasta piśmie Sergiusza 
Karpińskiego, wicemarszałka Województwa Śląskiego.

W odpowiedzi prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz wyjaśnił, 
że w mieście „zakończono już proces prywatyzacji zakładów podsta-
wowego i specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, dla których 
gmina Gliwice była organem założycielskim. Koszty operacji wyniosły 
ponad 1,5 mln zł. Na terenie miasta oprócz Obwodu Lecznictwa 
Kolejowego funkcjonują jeszcze 34 przychodnie podstawowej opieki 
zdrowotnej”. W konkluzji stwierdził, iż „Obwód Lecznictwa Kolejo-
wego w Gliwicach powinien zostać sprywatyzowany przez obecny 
organ założycielski”. Przez kilka miesięcy Zarząd Województwa 
Śląskiego nie ustosunkował się do przedstawionej koncepcji. Pod 
koniec ubiegłego roku prezydent miasta powiadomił więc Michała 
Czarskiego, marszałka Województwa Śląskiego, że skłonny jest 
podjąć rozmowy w sprawie lipcowej propozycji Sergiusza Karpiń-
skiego. – Trzeba ujednolicić formy organizacyjne funkcjonowania 
podstawowej opieki zdrowotnej w mieście – argumentował Zygmunt 
Frankiewicz. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach nie jest 
bynajmniej małym zakładem służby zdrowia. Posiada 21 poradni 
z własnym zapleczem diagnostycznym i świadczy usługi medyczne 
dla ok. 24 tysięcy pacjentów.

Wojewódzkie władze samorządowe zareagowały na gliwicką 
ofertę dopiero w maju br. Sergiusz Karpiński poinformował pre-
zydenta Gliwic, że Zarząd Województwa Śląskiego odstąpił od 
koncepcji przekazania naszemu miastu Obwodu Lecznictwa Kole-
jowego. – Pomysł został negatywnie zaopiniowany przez dyrekto-
ra, pracowników, związki zawodowe oraz Radę Społeczną OLK. 
Sytuacja finansowa Obwodu również nie wskazuje na konieczność 
podjęcia działań przekształceniowych – napisał wicemarszałek 
Województwa Śląskiego. – Ciekawe, po co więc zgłoszono w ogó-
le tę propozycję w ubiegłym roku. A może Zarząd Województwa 
Śląskiego dał wiarę krążącym plotkom, które głoszą, że Gliwice 
chcą przejąć przychodnię przy ul.  Opolskiej, aby ją następnie zbu-
rzyć i postawić na tym terenie nowy hipermarket? Pragnę więc ka-
tegorycznie oświadczyć, że jest to oczywista bzdura – komentuje 
Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy UM. (luz)

PALMIARNIA NA URLOPIE
Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje, że w dniach od 

28 czerwca do 23 lipca br. Palmiarnia Miejska w Gliwicach będzie 
zamknięta. W tym czasie rośliny zostaną poddane zabiegom 
fitosanitarnym. Zostaną wykonane też niezbędne naprawy 
- odnowienie pawilonów oraz remont sieci ciepłowniczej, który 
można przeprowadzić tylko w okresie letnim. (al)

SZACH I MAT
Zakończył się III Indywidualny Turniej Szachowy organizowany 

przez gliwicki oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Pojedynki były rozgrywane w maju i czerwcu 
w siedzibie organizacji przy ul. Zwycięstwa 1. Uroczyste ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród nastąpiło 17 czerwca br. Zwyciężył 
Kazimierz Dziuba. Drugie miejsce zajął Leopold Gruszecki, 
a trzecie – Mieczysław Kałuża. Patronat nad turniejem sprawował 
prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (al)

AKTYWNI NA EMERYTURZE
Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje, że zakończone 

zostały zajęcia w roku akademickim 2003/2004. Nowy rok szkol-
ny rozpocznie się jesienią walnym zgromadzeniem członków 
i sympatyków organizacji. Odbędzie się ono 5 października br. 
w  Centrum Edukacji im. Jana Pawła II (obok Katedry). Początek 
– godz. 17.00. Szczegółowe informacje o działalności UTW moż-
na znaleźć na stronie internetowej (www.utw.gliwice.of.pl). (al)

PARTNERSKA 
WIZYTA

W dniach od 16 do 18 czerwca 2004 roku w Zespole Szkół 
Zawodowych Specjalnych przy ul. Dolnej Wsi w Gliwicach 
przebywała z partnerską wizytą delegacja szkoły Berufliches 
Ausbildungs – und Vorbereitungu-Werk z Dessau. Niemieccy 
nauczyciele obejrzeli m. in. wybrane miejsca prowadzenia za-
jęć praktycznej nauki zawodu (w tym m. in. Dział Żywienia Cen-
trum Onkologii w Gliwicach), zapoznając się tam z metodami 
pracy stosowanymi w nauczaniu młodzieży niepełnosprawnej. 
Wizyta była kolejnym etapem przygotowań do realizacji projek-
tu międzynarodowej współpracy młodzieży, w ramach unijnego 
programu „Sokrates Comenius”, planowanego na rok szkolny 
2005/2006. Goście z Dessau zwiedzili również Gliwice, inte-
resując się  zarówno historią, jak i współczesnością miasta.   

(luz) 
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ILUZJA I GADUŁY 
Gliwickie grupy wokalno – taneczne pracujące  
pod kierunkiem Zofii Dąbrowskiej znalazły się 
wśród laureatów IX Festiwalu Tańca Czerwion-
ka Leszczyny ‘2004. 

Pierwsze miejsce w kategorii „dyskoteko-
wej” grup młodszych zajął zespół GADUŁY 
(„Wesoły krąg”). Dzieci rekrutujące się z te-
go zespołu uplasowały się również na drugim 
miejscu w kategorii grup młodszych „miniatu-
ra taneczna” („Niech będzie głośno”). Zespół 
ILUZJA wywalczył natomiast drugie miejsce 
w kategorii „modern jazz” („Chicago”). W fe-
stiwalu, który odbył się 6 czerwca br., wzięło 
udział 1.500 osób z 95  zespołów. 

Grupy ILUZJA i GADUŁY działają w Szkole 
Podstawowej nr 12 w Gliwicach przy ul. Koper-
nika. Dzieci i młodzież interesujące się muzyka 
i tańcem mogą zgłaszać się do zespołów już 
od września. (al)

BEZ  PODSTAWÓWKI
Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i sa-
morządów uczniowskich Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 4 w Gliwicach opracowano projekt uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie nadania placówce imienia Piastów 
Śląskich. Wybór planowanego patrona ZSO nr 4 nie był 
przypadkowy. Placówka znajduje się na terenie osiedla 
Powstańców Śląskich, przy ul. Orląt Śląskich.

- Imię Piastów Śląskich - dynastii, która odegrała szczegól-
ną rolę w dziejach Śląska - określi na dobre charakter szkoły, 
kształtującej postawy patriotyczne uczniów oraz przekazu-

jącej młodzieży wiedzę na temat świadomości narodowej, 
przenikania kultur i tworzenia w przeszłości państwowości 
polskiej - wyjaśnia Krzysztof Przybyłowicz, dyrektor ZSO nr 4. 
Gliwiccy radni rozpatrzą zgłoszoną propozycję podczas jednej 
z najbliższych sesji RM.

Dodać trzeba, że od 1 września br. zespół będzie obejmował 
tylko Gimnazjum nr 7 oraz LO nr VII. Wieloletnia działalność 
SP nr 35 dobiegła bowiem końca w czerwcu br. Od kilku lat nie 
było już zwyczajowego naboru do klas pierwszych. Reforma 
systemu oświatowego sprawiła, że szkoła uległa naturalnemu 
„wygaszeniu”. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 został 
w ten sposób uszczuplony. (luz)
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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
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Widownia wypełniona do ostatniego miejsca, długa owacja na stojąco, morze kwiatów dla artystów – tak było 
w Gliwickim Teatrze Muzycznym 18 czerwca na Zemście nietoperza J. Straussa. Tym przedstawieniem żegnaliśmy 
się z publicznością na całe dwa miesiące – czas wakacyjnej przerwy. Zamknęliśmy sezon 2003/2004, pora więc na 
małe podsumowanie.

Przez ostatnie dziesięć miesięcy teatralnej działalności nasz repertuar wzbogacił się o cztery nowe pozycje. Zaczęliśmy od klasycznego 
musicalu (Hello, Dolly!) J. Hermana w reż. M. Sartowej i pod batutą T. Biernackiego), zakończyliśmy klasyczną operetką (Zemsta nietoperza 
J. Straussa w reż. J. Chmielnika, również pod batutą T. Biernackiego). Po drodze po raz pierwszy od ponad 30 lat zaprezentowaliśmy gli-
wiczanom klasyczny balet – Dziadka do orzechów P. Czajkowskiego – i to w reżyserii i choreografi i artystki Teatru Wielkiego w Warszawie, 
Zofi i Rudnickiej oraz przygotowaliśmy kolejny z serii koncertów-składanek operetkowych – Wiedeń moich marzeń w reż. K. Piotrowskiego. 
Nasza muzyczna oferta poszerzyła się o nowy gatunek – koncert symfoniczny. Arcydzieł muzyki klasycznej gliwiccy melomani mogli słuchać 
w wykonaniu orkiestry GTM pod batutą Macieja Niesiołowskiego oraz Andrzeja Rosoła. Zagrał na naszej scenie Piotr Paleczny – jeden 
z najwybitniejszych polskich pianistów, dyrektor słynnego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju. Z pewnością oryginalną propozycją 
były przeboje muzyki klasycznej i współczesnej hiszpańskiego kręgu kulturowego, wykonane pod ognistą batutą Rubena Silvy. Do tego, jak 
co roku, Gliwickie Spotkania Teatralne, Jesienne Teatrałki, Dziecięce Spotkania Teatralne, Jazz Sessions i inne imprezy gościnne, do 
których częstej obecności na scenie GTM widzowie zdążyli się już przyzwyczaić. Jeden z naszych spektakli – Kot w butach M. Rosińskiego 
i A. Hundziaka – został nagrodzony Złotą Maską w kategorii najlepszego przedstawienia dla dzieci.

W naszych spektaklach występowały gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Grażyna Brodzińska, która – jak się zdaje – całkiem się już u nas 
zadomowiła, Małgorzata Długosz, Gabriela de Silva, Adam Zdunikowski, Janusz Ratajczak. Nasi soliści: przede wszystkim Wioletta Białk, 
Jolanta Kremer, Anita Maszczyk,  Arkadiusz Dołęga i Michał Musioł w kolejnych spektaklach odnoszą coraz większe sukcesy, goszcząc 
zresztą nie tylko w Gliwicach, ale i na wielu prestiżowych scenach 
i estradach koncertowych. Warto dodać, że Jolanta Kremer 
została laureatką tegorocznej Nagrody Prezydenta Gliwic w dzie-
dzinie kultury!

Kontynuujemy działalność objazdową. Odwiedziliśmy w tym 
sezonie Warszawę (Z batutą i humorem w Teatrze Polskim), Gdy-
nię (Hello, Dolly! w Teatrze Muzycznym), Katowice, kilkakrotnie 
Rybnik, Chorzów, Sosnowiec, Bielsko. Wystąpiliśmy ze spek-
taklem tanecznym na międzynarodowym festiwalu w Kaliszu, 
a w Cieszynie mieliśmy nawet własny festiwal! Wszędzie witały 
nas komplety na widowniach, a żegnały – owacje na stojąco. 
W większości miast gościliśmy już po raz drugi, trzeci, czasem 
częściej – to znak, że widzowie chcą oglądać nasze spektakle, 
że organizatorzy życia kulturalnego chętnie podejmują ryzyko 
zaproszenia naszych dużych, a więc nietanich, przedstawień 
muzyczno-teatralnych.

A oto garść opinii recenzentów na temat naszych ostatnich 
przedsięwzięć:

Minął sezon, idzie nowy…

„Dajcie się skusić! Zobaczycie świetną inscenizację Hello, Dolly!  w gliwickim teatrze!” 
(Małgorzata Kluczewska, „Przekrój”)

„Musical [Hello, Dolly!] zaprezentowany w GTM z czasem stanie się być może jedną z ważniejszych pozycji repertuarowych.” 
(Marcin Mońka, „Gazeta Wyborcza”)

„Na ten baletowy spektakl [Dziadek do orzechów],w poszukiwaniu doznań bajkowych i estetycznych, mogą się śmiało wybrać i dzieci, i dorośli.” 
(Małgorzata Lichecka, „Nowiny Gliwickie”)

 „Nie odwrócili się od niej widzowie i oto operetka wraca do łask. (…) Zemsta nietoperza Johanna Straussa syna, 
zrealizowana w GTM, to doskonały przykład tego zjawiska.” 
(Henryka Wach-Malicka, „Dziennik Zachodni”)

„Brawa dla pań - Małgorzaty Długosz i Anity Maszczyk, świetna kreacja Adama Zdunikowskiego,  orkiestra pod batutą  
Tomasza Biernackiego doskonale zmierzyła się ze straussowską Zemstą nietoperza, perełka aktorska Romana Baranowicza.” 
(Małgorzata Lichecka, „Nowiny Gliwickie”)

„Na zły nastrój, deszczową pogodę, na okropności telewizyjnych dzienników, na zalewającą nas falę wszelkiej brzydoty 
gliwicki spektakl [Zemsta nietoprza] jest dobrym lekiem. Skorzystajcie z niego.” 
(Witold Kociński, „Gość Niedzielny”)

Dziękujemy wszystkim Widzom i Przyjaciołom GTM za kolejny rok spędzony z nami. 
Życzymy wspaniałych wakacji i urlopów i zapraszamy we wrześniu!

Jacek Mikołajczyk
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Od wieków wiadomo, że miasta zawsze rozwijały się wzdłuż szlaków komunikacyjnych, a przede wszystkim w tych 
miejscach, gdzie one się przecinały. Ta reguła nic nie straciła ze swej aktualności. Można więc zaryzykować tezę, 
iż Gliwice mają zapewniony rozwój na najbliższe dziesięciolecia. 

– Nie waham się przyrównać faktu skrzyżowania  w naszym mieście dwóch transeuropejskich autostrad A1 i A4 do 
wydarzenia na miarę zbudowania w XIX wieku kolei żelaznej, a może nawet ważniejszego. Gliwice staną się czytelnym 
i wyraźnie widocznym punktem na każdej komunikacyjnej mapie Europy – przekonuje zastępca prezydenta miasta, 
Janusz Moszyński. Międzynarodowe znaczenie gliwickiego węzła „Sośnica” niewspółmiernie wzmocni pozycję miasta, 
które już teraz jest ważnym kolejowym punktem komunikacyjnym, a także największym w Polsce portem śródlądowym. 
Rozwój gospodarczy nabierze zapewne sporego przyspieszenia. Dobrze rozwijająca się strefa ekonomiczna, a także 
krzepnące Śląskie Centrum Logistyki oraz inne istotne przedsięwzięcia zyskają kolejny – chyba najważniejszy – impuls. 
- Niezmiernie ważne jest również to, że Gliwice już posiadają swego rodzaju „certyfikat jakości” nadany przez General 
Motors. Przed ostateczną decyzją lokalizacyjną koncern dokonał wszechstronnej i dokładnej analizy walorów  tego miej-
sca. Ponad 200 lat tradycji przemysłowej  i poziom wykształcenia mieszkańców dają gwarancję skompletowania dobrej 
załogi dla każdego przedsięwzięcia, a ceny nieruchomości i usług są nadal niższe niż w większych i bardziej znanych 
aglomeracjach Polski. Ostatnia decyzja Opla w sprawie Zafiry wyraźnie to potwierdza – dodaje Moszyński. (maja) 
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OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY
PREZYDENT

MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
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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

LETNI OGRÓD
W piątek, 2 lipca br., o godz. 21.00 roz-

pocznie się przedstawienie „Niedźwiedź. 
Oświadczyny” zrealizowane przez Teatr Korez 
z Katowic. Spektakl wyreżyserował Maciej 
Ferlak. Wystąpią: Elżbieta Okupska, Mirosław 
Neinert i Piotr Warszawski. 

Prezentacje muzyczne w ramach „Letnie-
go Ogrodu w Willi Caro” odbędą się: 18 lipca 
(Antonio Vivaldi „Cztery Pory roku” - Orkiestra 
Barokowa im. Georga Philipa Telemanna), 
8 sierpnia („Letnie divertimento” – Kwartet 

MUZEUM 
W GLIWICACH

www.muzeum.gliwice.pl

Jagielloński), 5 września („Najsłynniejsze 
tanga” – Kwintet QuiTango). Początek kon-
certów – godz. 12.00. Na 6 sierpnia przewi-
dziano spektakl teatralny „Okupska śpiewa 
Brechta”. Wstęp na wszystkie imprezy jest 
bezpłatny. 

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

przetarg nieograniczony 
na opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę budynku 
dydaktycznego Szkoły Podstawowej 

Nr 39 przy ul. Obrańców Pokoju 4.

Specyfi kację istotnych warunków zamó-
wienia w cenie 10 zł można odebrać w Urzę-
dzie Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na stanowi-
sku ds. zamówień publicznych i przetargów lub 
za zaliczeniem pocztowym.
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: 15 lipca 2004 r. 
do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: BOI, stanowisko 
ds. zamówień publicznych  i przetargów. 
Termin realizacji zadania: do 5 grudnia 2004 r. 
Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2004 r. o godz. 
11.00 w sali 254.
Termin związania ofertą: 30 dni. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych. W przetargu mogą wziąć udział 
oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w SIWZ i w art. 22 ust 1, oraz nie podlegają 
wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru 
oferty: cena brutto – 100%.

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

pisemny przetarg nieograniczony 
na zakup 2 sztuk kardiotokografu 

do monitorowania ciąży 
bliźniaczej  dla porodów w wodzie.

Specyfikację istotnych warunków 
zamówienia można odebrać w Urzędzie 
Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na 
stanowisku ds. zamówień publicznych 
i przetargów. 
Informacje i wyjaśnienia dotyczące spe-
cyfikacji 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: BOI, stanowisko 
ds. zamówień publicznych i przetargów. 
Wadium: nie dotyczy.
Termin realizacji zamówienia: 30 sierp-
nia 2004 r.
Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2004 r. 
o godz. 9.00 w sali 227.
Termin związania ofertą: 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferen-
ci, którzy spełniają wymogi określone 
w SIWZ oraz w art. 22 ustawy Prawo za-
mówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru 
oferty: cena - 100%.

pisemny przetarg nieograniczony 
na wykonanie projektu budowy 

ronda na skrzyżowaniu ul. Jasnej 
i ul. Kochanowskiego wraz 

z przebudową ul. Jasnej w Gliwicach.
Specyfi kację istotnych warunków zamó-
wienia w cenie 20 zł można odebrać w Urzę-
dzie Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na sta-
nowisku ds. zamówień publicznych i przetar-
gów lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia 
można uzyskać w BOI, stanowisko ds. za-
mówień 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: 20 lipca 2004 r. 
do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: BOI, stanowisko 
ds. zamówień publicznych  i przetargów.
Wadium: 4.500 zł.
Termin realizacji zamówienia: 15 listopada 
2004 r.
Termin otwarcia ofert: 20 lipca 2004 r. 
o godz. 12.00 w sali 254.
Termin związania ofertą: 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, 
którzy spełniają wymogi określone w SIWZ 
oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru 
oferty: cena – 100%.



URZĄD MIASTA GLIWICE
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW

DO WYDZIAŁU KONTROLI GOSPODARCZEJ
Kandydaci winni posiadać:
•  wykształcenie wyższe,
•   staż pracy minimum 3 lata, 
 •  umiejętność odnajdywania i interpretacji przepisów prawnych,
•   umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet),
•   cechy charakteru takie jak: dociekliwość, obiektywizm, umiejęt-

ność analitycznego myślenia, nawyk samokształcenia, opanowa-
nie, wysoka kultura osobista, bezkonfl iktowość.

Mile widziana:
 • znajomość tematyki z zakresu rachunkowości, gospodarowania 

mieniem i fi nansami w tym wydatkowania środków na wynagro-
dzenia, fi nansów publicznych, zamówień publicznych, sprawoz-
dawczości budżetowej, prawa pracy oraz prawa cywilnego,

• znajomość oprogramowania LEX.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało przeprowadza-
nie kontroli wydatkowania środków w jednostkach organizacyjnych 
Miasta Gliwice.

DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
Kandydaci winni posiadać:
 • wykształcenie wyższe,
• umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (pakiet 

OFFICE),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka),
 • cechy charakteru: łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność 

pracy w warunkach stresu, umiejętność łagodzenia konfliktów 
i napięć, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, systema-
tyczność.

Mile widziana znajomość języków obcych.
Zatrudnienie nastąpi na czas określony.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało prowadzenie 
ewidencji i rejestracji pojazdów, wprowadzanie danych do bazy da-
nych o pojazdach, obsługa klientów w zakresie rejestracji pojazdów. 

DO WYDZIAŁU KADR, SZKOLEŃ I PŁAC
Kandydaci winni posiadać:
• wykształcenie wyższe - preferowane prawnicze,
• staż pracy minimum 3 lata,
• znajomość programu Płatnik w stopniu bardzo dobrym,
• znajomość programów płacowych,
• znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, podatku 

dochodowego od osób fizycznych, o finansach publicznych,
• umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: realizacja 
zadań dotyczących ubezpieczeń społecznych (naliczanie składek, ob-
liczanie zasiłków, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, sporzą-
dzanie deklaracji ZUS) oraz prowadzenie spraw płacowych pracow-
ników (obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, prowadzenie 
i aktualizacja dokumentacji – karty wynagrodzeń).

BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
Kandydaci winni posiadać:
• wykształcenie wyższe,
• umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym,
• umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Mile widziana znajomość języków obcych.
Zatrudnienie nastąpi na czas nieobecności pracownika.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało udzielanie in-
formacji na temat kompetencji organów administracji publicznej, trybu 
załatwiania poszczególnych spraw w Urzędzie, wydawanie druków, 
formularzy oraz wzoru pism, obsługa informacji telefonicznej.

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 9 lipca 2004 r.
Oferty winny zawierać: list motywacyjny, CV z klauzulą „wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych)”, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające 
wykształcenie i posiadane kwalifi kacje.

OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY
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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 kupują-

cego (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 uchy-
li 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 poda-
nia przyczyny. Umowa kupna – sprzedaży zawarta zostanie nie później 
niż w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Prezy-
denta Miasta.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy za-
wierające nieruchomości:
• stanowiące własność Miasta Gliwice, przeznaczone do czasowe-

go oddania w dzierżawę: 
 Nr 338/2004 do 7 lipca 2004 r.
• stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone do czaso-

wego oddania w dzierżawę:
 Nr 12/2004  do 8 lipca 2004 r.
 Nr 9/2004  do 9 lipca 2004 r.
 Nr 8/2004  do 12 lipca 2004 r.
 Nr 13/2004  do 12 lipca 2004 r.
• przeznaczone do zbycia: 
 Nr 339/04  do 7 lipca 2004 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych rosz-
czeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE
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INFORMUJE

Na podstawie zarządzenia PM nr 1881/04 z 21 czerwca 2004 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia PM nr 1823/04 z 31 maja 2004 r. 
przesuwa się ostateczny termin składania ofert w konkursie 
o dotacje na realizację zadania publicznego w dziedzinie 
profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z 26 czerwca 
na 2 lipca 2004 r.



               Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a,
             ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO

na projekt grafi czny i skład wraz 
z przygotowaniem do naświetlania 

w systemie CTP książki pt. „Początki i rozwój miast Górnego 
Śląska. Studia interdyscyplinarne.”

Termin składania ofert: 8 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 8 lipca 2004 r. o godz. 9.30.

OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY
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Wydawca:  Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 tel. (032) 231-99-36, fax: (032) 231-99-01, www.um.gliwice.pl, bp@um.gliwice.pl.
Redakcja:  Barbara Baranowska (redaktor naczelny), Joanna Lenczowska (sekretarz redakcji)
 Magdalena Borowska, Monika Grzeczyńska, 
 Marek Jarzębowski, Krzysztof Krzemiński, Zbigniew Lubowski.
Nakład:  5.000 egzemplarzy.

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

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
na remont rurosuszarek kotłów WP-70.

Termin składania ofert: 14 lipca 2004 r. do godz. 9:30.
Termin otwarcia ofert: 14 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

Żłobki Miejskie w Gliwicach, ul. Kozielska 71, 
zawiadamiają o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na:

1. modernizację budynku, w tym termorenowację, 
Oddziału I Żłobków Miejskich w Gliwicach, ul. Berbeckiego,

2. termorenowację budynku, Oddziału II Żłobków 
Miejskich w Gliwicach, ul. Mewy,

3.wymianę stolarki okiennej, Oddziału  III Żłobków Miejskich 
w Gliwicach, ul. Żeromskiego.

Termin składania ofert: 22 lipca 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 22 lipca 2004 r. o  godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

w Gliwicach, ul. Rybnicka 47

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszeń 
organizowannych wg procedur określonych regulaminem 

PWiK Gliwice na: 

wykonanie studni głębinowej nr 6b na terenie ujęcia 
wód podziemnych Gliwice – Łabędy.

Termin składania ofert: 13 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 13 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

wykonanie studni głębinowej nr 5b na terenie ujęcia 
wód podziemnych Gliwice – Łabędy.

Termin składania ofert: 15 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

ogłasza przetargi nieograniczone na:

dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem.
Termin składania ofert: 8 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 8 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

regenerację materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
Termin składania ofert:  8 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 8 lipca 2004 r. o godz. 10.15.

Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” 
w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 100,

ogłasza przetarg nieograniczony 
na modernizację i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej.
Termin składania ofert: 9 sierpnia  2004 r. do godz.10.00.
Termin otwarcia ofert: 9 sierpnia 2004 r. o  godz.10.30.

Zespół Szpitali Nr 2 w Gliwicach przy ul. Radiowej 2,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro 

na dostawę gazów medycznych.

Termin składania ofert: 14 lipca 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 14 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach, ul. Fredry 6, 

zawiadamia że, organizuje przetarg nieograniczony na 
zakup wraz z dostawą koksu.

Termin składania ofert: 14 lipca 2004 r. do godz.  10.30.
Termin otwarcia ofert: 14 lipca 2004 r. o  godz. 11.00.

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

opracowanie projektu budowlano–wykonawczego 
wykonania ubikacji w budynkach przy ul. Zawadzkiego 1B, 

ul. Staromiejskiej 10 front oraz w mieszkaniu nr 7 
w budynku przy ul. Nałkowskiej 1 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 12 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 12 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

wykonanie projektów uporządkowania i dobudowy 
przewodów kominowych wraz z inwentaryzacją 

budowlaną budynków przy ul. Toszeckiej 14, 
ul. Świętojańskiej 29 i ul. Świętojańskiej 31

ZADANIE 1 – budynek przy ul. Toszeckiej 14.
ZADANIE 2 – budynek przy ul. Świętojańskiej 29.
ZADANIE 3 – budynek przy ul. Świętojańskiej 31.

Termin składania ofert: 9 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2004 r. o godz. 11.00.

wykonanie projektów uporządkowania i dobudowy 
przewodów kominowych wraz z inwentaryzacją 

budowlaną budynków przy ul. Dworskiej 18, 
ul. Dworskiej 11 i ul. Uszczyka 22.

ZADANIE 1 – ul. Dworskia18.
ZADANIE 2 – ul. Dworskia 11.
ZADANIE 3 – ul. Uszczyka 22.

Termin składania ofert: 9 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2004 r. o godz. 10.00.



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

- brukarz – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice Sośnica,
- cieśla –  mile widziany własny samochód, miejsce pracy: województwo 

opolskie,
- dekarz – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: teren Śląska,
- frezer – wykształcenie średnie lub zawodowe, minimum 3 lata doświadcze-

nia, miejsce pracy: Gliwice,
- fryzjer damsko-męski – wykształcenie zawodowe lub średnie, miejsce 

pracy: Gliwice,
- inżynier budowlany – wykształcenie wyższe, znajomość języka angiel-

skiego, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera, miejsce pracy: 
Gliwice,

- inżynier ds. produkcji – wykształcenie wyższe techniczne, znajomość języ-
ka niemieckiego w stopniu dobrym, umiejętność obsługi komputera (AUTO 
CAD), miejsce pracy: Gliwice,

- kafelkarz – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: teren Śląska,
- kierowca ciągnika –  prawo jazdy kat. T, miejsce pracy: Gliwice,
- kierowca samochodu ciężarowego – wykształcenie zawodowe, prawo 

jazdy kat. C, E, miejsce pracy: teren kraju,
- kierownik nadzoru instalacji elektrycznych – wykształcenie wyższe 

elektryczne, minimum 3 lata doświadczenia, znajomość języka angielskiego, 
prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera, miejsce pracy: Gliwice,

- kierownik nadzoru instalacji elektrycznych – wykształcenie wyższe me-
chaniczne, minimum 3 lata doświadczenia, znajomość języka angielskiego, 
prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera, miejsce pracy: Gliwice,

- krawcowa (1/2 etatu) – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Zabrze,
- księgowa – wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia, miejsce 

pracy: Gliwice,
- malarz – wykształcenie zawodowe, absolwent, mile widziana umiejętność 

wykonywania gładzi gipsowych, miejsce pracy: Gierałtowice,
- murarz – wykształcenie zawodowe, absolwent, miejsce pracy: Gierałtowice,
- murarz-płytkarz – minimum 5 lat doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,
- murarz-tynkarz – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Mikołów, teren 

Śląska,

- operator koparki – miejsce pracy: Gliwice Sośnica,
- operator wózka widłowego – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: 

Gliwice,
- pielęgniarka – wykształcenie medyczne, minimum 2 lata doświadczenia 

w ZPCH, znajomość przepisów dotyczących ZPCH, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, miejsce pracy: Gliwice,

- pracownik biurowy – wykształcenie średnie lub wyższe, bardzo dobra 
znajomość języka niemieckiego, miejsce pracy: Gliwice,

- pracownik magazynowy – uprawnienia do obsługi wózków widłowych, 
mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic, miejsce pracy: Gliwice,

- sekretarka budowy – wykształcenie średnie lub wyższe, minimum 2 lata 
doświadczenia, znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat. B, umiejęt-
ność obsługi komputera, miejsce pracy: Gliwice,

- spawacz – uprawnienia TIG, miejsce pracy: Knurów,
- spawacz – uprawnienia MIG, MAG, miejsce pracy: Gliwice,
- specjalista ds. handlu i marketingu – wykształcenie wyższe ekonomiczne 

lub techniczne, wiedza z zakresu sprzedaży i marketingu, bardzo dobra zna-
jomość języka angielskiego, umiejętność obsługi komputera (MS OFFICE), 
miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca (mięso, wędliny) – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: 
Gliwice,

- ślusarz-spawacz – minimum 2 lata doświadczenia, umiejętność czytania 
rysunku technicznego, uprawnienia podstawowe, miejsce pracy: Gliwice,

- tokarz – wykształcenie średnie lub zawodowe, uprawnienia do obsługi suw-
nic (3 S), miejsce pracy: Gliwice,

- wytaczarz – minimum 2 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,
- zaopatrzeniowiec – wykształcenie wyższe, biegła znajomość języka angiel-

skiego, obsługa komputera, doświadczenie w dziale zakupów fi rmy, wiedza 
w zakresie gospodarki materiałowej, zdolności negocjacyjne i interperso-
nalne, umiejętności analityczne, samodzielność i dobra organizacja pracy, 
umiejętność współpracy z dostawcami, miejsce pracy: Chorzów.

KINO AMOK
q 25 czerwca - 2 września: 

PRZERWA WAKACYJNA

KINO TEATR „X”
q 30 czerwca – 1 lipca: Czekając na Joe (18.00),
   Cooler (20.00), 
q 2 - 3 lipca:  Shrek 2 (16.00, 18.00, 20.00)
q 4 lipca:  Shrek 2 (14.00, 16.00, 18.00, 20.00)

q 5 lipca:  Shrek 2 (10.00, 16.00, 18.00, 20.00)
q 6 - 8 lipca:  Shrek 2 (16.00, 18.00, 20.00)

KINO BAJKA
q 30 czerwca - 1 lipca: Ladykillers (20.00)
  Harry Potter i więzień Azkabanu (11.30, 17.30)
q 2 - 8 lipca:  Rogate ranczo (11.00, 16.30),
   Śpiewający detektyw (18.00), 
   Pojutrze (20.00)

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

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.


