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BACH Z „PEREŁKĄ”
W czwartek, 15 lipca br., rozpocznie się V Gliwicki Festiwal Bachowski. 

Zainauguruje go występ zespołu „Il Tempo” w Domu Współpracy Polsko – Nie-
mieckiej przy ul. Rybnickiej 27, początek – godz. 18.00. Zespół jest jedną z najlep-
szych polskich grup wykorzystujących instrumenty barokowe.

W programie: Koncert d-moll na dwoje skrzypiec i IV Koncert Brandenburski. 
Kolejne spotkania z muzyką Bacha: 

♫ 22 lipca, Willa Caro, godz. 18.00, „Bach ponad czasem” – pieśni ze zbio-
ru „Geistliche Lieder”. Wykonawcy: Piotr Kusiewicz – tenor, Mariusz Klimek 
– śpiew, flet, Andrzej Nanowski - klawesyn, 

♫ 27 lipca, Ratusz, godz. 18.00, Bach – Busoni – Liszt – Schumann. Wykonaw-
ca: Andrzej Stefański – fortepian, 

♫ 30 lipca, Kościół pw. Wszystkich Świętych, godz. 19.15, Bach – suity orkie-
strowe i kantaty. Wykonawcy: Marta Boberska – sopran, Eugeniusz Modliszewski 
– trąbka, orkiestra „Camerata Impuls”. 

Głównym organizatorem imprezy jest Klub Kulturalno – Oświatowy „Perełka”. 
Po raz pierwszy festiwal przygotowano w 2000 roku. Inspiracją do jego zorganizo-
wania były dwie wielkie rocznice: 750-lecie Gliwic i 250. rocznica śmierci kom-
pozytora. 

– Słuchacze festiwalowych koncertów mieli okazję wysłuchać zarówno najbar-
dziej znanych dzieł Jana Sebastiana jak i tych, które rzadziej pojawiają się na es-
tradach lub nie były jeszcze w ogóle prezentowane w Polsce. W minionych czterech 
latach gościli w Gliwicach najwybitniejsi wykonawcy i zespoły specjalizujące się 
w muzyce barokowej. Znakomitych nazwisk nie zabraknie również podczas tego-
rocznej jubileuszowej piątej edycji – zapewnia Piotr Oczkowski z Klubu „Perełka”.  
Współorganizatorem festiwalu jest gliwicki samorząd. (al)



SWOBODNIE LATAJĄ
W sobotę i niedzielę, 3 i 4 lipca br., na gliwickim lotnisku odbyły 
się Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających dla juniorów. 
Wzięło w nich udział 44  zawodników w wieku od 10 do 18 lat z 9 ae-
roklubów i stowarzyszeń modelarskich z całego kraju. 

Rywalizacja objęła trzy klasy modeli. W kategorii „gumówki” zwyciężył 
Kacper Osyda z Suwałk. Za nim uplasowali się: Monika Sowa - uczennica 
gimnazjum w Rudzińcu (drugie miejsce) oraz Adrian Pakoca z Suwałk 
(trzecie miejsce). W klasie szybowców tryumfował Krzysztof Tarka ze 
Stalowej Woli. Srebrny medal zdobył Przemysław Gumienny z Klubu 
Modelarza Społem PSS z Gliwic. W klasie „silnikówek” mistrzem Polski 
- po raz drugi z rzędu - został gliwiczanin Łukasz Zagórowski z Klubu 
Modelarza Społem PSS. Pokonał zawodników Aeroklubu Śląskiego 
- Michała Saługę i Roberta Sawkę. W sierpniu br. Łukasz będzie repre-
zentował nasz kraj na mistrzostwach świata we Francji. Jeżeli utrzyma 
obecną formę, może znaleźć się w gronie faworytów. W punktacji gene-
ralnej zdecydowanie wygrali modelarze z Gliwic. Drugie miejsce zajęli 
zawodnicy z Bielskiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych, a trzecie 
- przedstwaiciele Aeroklubu Poznańskiego. Patronat nad zawodami spra-
wował prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. Imprezę zorganizowało 
Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych przy współudziale gli-
wickiego samorządu. (al)

BLIŹNIAK Z NIEMIEC
W sobotę, 10 lipca br., w Willi Caro przy ul. Dolnych 
Wałów podpisano porozumienie o współpracy pomię-
dzy Gliwicami a niemieckim miastem Bottrop.  

Pięcioosobowa delegacja władz Bottrop z burmistrzem 
Ernstem Löcheltem na czele przebywała w naszym mie-
ście od 9 do 12 lipca br. Podczas wizyty goście zwiedzili 
m.in. radiostację, starówkę, specjalną strefę ekonomiczną. 
Zapoznali się też z projektem „NOWE GLIWICE”. Do tej 
pory Gliwice współdziałały z  sześcioma miastami bliźnia-
czymi: Dessau (Niemcy), Doncaster (Anglia), Keżmarok 
(Słowacja), Nacka (Szwecja), Salgotarjan (Węgry) i Va-
lenciennes (Francja).

Bottrop leży na północnym krańcu Zagłębia Ruhry. 
Liczy około 120 tysięcy mieszkańców. Gród posiada długą 
historię. Po raz pierwszy osadę wymieniono - jeszcze jako 
dwór - w dokumentach z  900 roku. Od połowy XIX wieku 
na terenie Bottrop rozwijało się górnictwo. Było dominującą 
gałęzią gospodarki przez ponad 100 lat. Potem rozpoczął 
się - trwający do dziś - proces restrukturyzacji przemysłu 
i  rekultywacji terenów. Obecnie część obszarów górni-
czych przeznaczono m.in. na potrzeby przedsiębiorstw, 
budownictwa mieszkaniowego, centrum technologii i parku 
rozrywki. W mieście rozwija się przemysł średniej wielkości, 
rzemiosło, handel i  usługi. Połowę powierzchni Bottrop 
zajmują obszary niezabudowane – grunty, lasy i zbiorniki 
wodne. Tereny zielone stwarzają dobre warunki do wypo-
czynku i aktywności sportowej. (al)

SZCZĘŚLIWA DWUNASTKA
Trzydziestu młodych ludzi z całej Polski przyjechało do Gliwic, aby 

spędzić tu  tydzień wakacji przy budowie domu dla 12 niezamożnych 
rodzin ze Śląska – informuje Anna Bućkowska z  pozarządowej orga-
nizacji HABITAT FOR HUMANITY – POLAND. Przedsięwzięcie pod 
nazwą „Wyzwanie dla młodych liderów” zaplanowano na okres od 12 
do 16 lipca br. Jego uczestnicy wespół z fachowcami wznoszą dom 
przy ul. Oriona 24 (osiedle Kopernika). – Do udziału w projekcie nie 
jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie budowlane. Pomóc 
może każdy, ponieważ już na etapie projektowania architekci biorą pod 
uwagę fakt, że przy wznoszeniu domów pracować będą wolontariusze. 
Dlatego wybierają oni technologie i metody pracy, przyjazne ochotnikom 
– wyjaśnia Anna Bućkowska. (luz)

WAKACJE W BIBLIOTECE
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza dzieci do 
odwiedzania swoich filii w czasie wakacji. Można tam znaleźć 
nie tylko ciekawą lekturę na wolny czas, ale także wziąć udział 
w organizowanych imprezach. 

Oddział dziecięcy nr 37 filii MBP przy ul. Centaura 13 w osiedlu 
Kopernika zorganizował już po raz kolejny Letnią Szkołę Haftu. Raz 
w tygodniu odbywają się konkursy rozwiązywania rebusów i zagadek 
- sprawdzające wiedzę i umiejętność logicznego myślenia - lub turnie-
je plastyczne  polegające na ilustrowaniu słuchanych bajek i legend. 
W wakacyjnym programie przewidziano też czas na głośne czytanie 
ulubionych książek oraz „Igrzyska recytatorskie”. Ogłoszono również 
konkurs fotograficzny „Moje wakacje” dla dzieci i młodzieży w wieku do 
16 lat. Termin przyjmowania prac upływa 31  sierpnia br. Rozstrzygnię-
cie rywalizacji nastąpi we wrześniu. Zajęcia odbywają się w godzinach 
pracy filii: w poniedziałki, środy i piątki od 11.00 do 18.00 oraz we wtorki, 
czwartki i soboty od 9.00 do 14.00. Szczegółowy harmonogram znajduje 
się w bibliotece. (al)

BYŁO, BĘDZIE

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

GRAŻYNA PRZYBYŁ

NIE ŻYJE
10 lipca br. w wieku 55 lat zmarła Grażyna Przy-

był. W latach 1996-2003 była dyrektorem Muzeum 

w Gliwicach. Wcześniej przez 24 lata kierowała dzia-

łem etnografii w tej instytucji. Z wykształcenia była 

etnografem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. 

Urodzona w Kaletach, związała się ściśle z Gliwicami 

Zaskarbiła sobie uznanie i szacunek miejscowego śro-

dowiska. W roku 2000 minister kultury i dziedzictwa 

narodowego przyznał jej odznakę „Zasłużony działacz 

kultury”. W ubiegłym roku otrzymała zaś honorową 

nagrodę prezydenta Gliwic za osiągnięcia w dziedzinie 

upowszechniania kultury. Swoją aktywną wieloletnią 

działalnością przyczyniła się w niemałym stopniu do 

ochrony i popularyzacji materialnego i kulturowego 

dorobku pokoleń. (luz)
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MIESZKANIA NA LIPOWEJ
W czwartek, 15 lipca br., Zarząd Budynków Miejskich II To-
warzystwo Budownictwa Społecznego przekaże klucze przy-
szłym najemcom kolejnych mieszkań TBS przy ul. Lipowej 12. 
Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.00. 

W nowym budynku mieszkalno - usługowym znalazły się 22 
mieszkania o łącznej powierzchni 1270 m2 oraz jeden lokal użyt-
kowy. Nowa zabudowa uzupełniła pierzeję ulicy Lipowej w rejonie, 
w którym wcześniej nastąpiły wyburzenia. Zgodnie z zaleceniami 
konserwatorskimi, formą architektoniczną i gabarytami nawiązuje 
ona do tradycyjnej zabudowy, ale posiada również cechy świad-
czące o współczesnym charakterze projektu. Prace trwały od 
września 2003 roku. Inwestycja jest kolejnym etapem programu 
rewitalizacji starych poprzemysłowych dzielnic miasta. Poprzednio 
- w okresie od lipca 2002 roku do maja 2003 roku - powstawał 
budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Lipowej 14. Wzniesiono 
wówczas 30 mieszkań o  łącznej powierzchni 1602  m2, 2 lokale 
użytkowe i 7 garaży (adaptacja starego budynku użytkowego). 

Generalnym wykonawcą obu przedsięwzięć była firma budowlana 
„DIWAL” z Gliwic. (al)

ZŁOTA „SETKA”
Gliwice znalazły się na drugim miejscu Złotej Dwunastki Miast 

w rankingu „Złota Setka Samorządów 2004”. Zestawienie zostało 
opracowane przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz Centrum Badań 
Regionalnych. Oceniano przede wszystkim wysokość inwestycji gmin 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gliwice rywalizowały natomiast 
w oddzielnej kategorii pod nazwą „Złota Dwunastka Miast”. Została 
ona utworzona, ponieważ główne kryterium rankingu sprzyja małym 
gminom, w których inwestycje rozkładają się na niewielką liczbę 
mieszkańców, a budżety mają odmienną strukturę. Na pierwszym 
miejscu listy znalazł się Płock, a za naszym miastem uplasowały 
się Katowice. Na czele głównej grupy – „Złotej 100 Samorządów” 
- znalazła się Krynica Morska.(al)

UROK 
STAREGO „MERCEDESA”

Lipcowy przetarg na sprzedaż wysłużonego 17-let-
niego „Mercedesa 307 D” nie przyniósł rozstrzygnięcia. 
Nie było w Gliwicach osób zainteresowanych nabyciem 
pojazdu. Przypomnijmy, że przed sześcioma laty został on 
porzucony w naszym mieście. Od 2000 roku znajduje się 
na parkingu strzeżonym przy ul. Toruńskiej. Pod koniec 
marca br. Rada Miejska podjęła decyzję o przejęciu auta 
na własność gminy Gliwice. Samochód - jak ustalono - 
nie nadaje się do dalszego użytkowania. Ekspert orzekł, 
że „Mercedes” jest „znacznie zużyty, silnie skorodowany 
i częściowo zdekompletowany”. Pojazd został wyceniony 
na 500 zł. Tyle też wyniosła przetargowa cena wywoławcza 
auta. Na licytacji pojawili się jednak tylko... dziennikarze. 
„Gruchot” nie znalazł nabywcy. Dopiero później rozdzwoniły 
się telefony w Wydziale Komunikacji UM. - Wielu rozmów-
ców spoza Gliwic pytało nieoczekiwanie o zardzewiałego 
„Mercedesa”. Dowiedzieli się o nim z publikacji w regio-
nalnej prasie. Zastanawiamy się więc nad ogłoszeniem 
kolejnego przetargu na sprzedaż pojazdu. Uzyskana w ten 
sposób kwota umożliwiłaby nam uregulowanie należności 
za płatne parkowanie samochodu od 25 marca br. Strzeżo-
ny plac parkingowy przy ul. Toruńskiej znajduje się bowiem 
w gestii prywatnego dzierżawcy - informuje Lidia Krysta, 
zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji UM. (luz)

PARATEATRALNY SUKCES
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach działa Środowisko-

wy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jedną 
z form terapii w tej placówce są warsztaty parateatralne, prowadzone 
przez Zbigniewa Stryja, aktora Teatru Nowego w Zabrzu. Umożli-
wiły one wyłonienie zespołu pod nazwą „D.O.M”. Uczestnicy zajęć 
przygotowali przedstawienie pt. „Co jest czym?”. Zaprezentowano je 
w ubiegłym miesiącu podczas IV Regionalnego Festiwalu Piosenki 
i Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Spektakl został nagrodzo-
ny, a 12-osobowa grupa „D.O.M” zajęła drugie miejsce w konkursie 
twórczości teatralno-muzycznej. W przeglądzie wzięło udział łącznie 
12 zespołów z regionu. (luz)

tygodnik

dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
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LOKALE NA PRZETARG
Prezydent Gliwic zatwierdził wykaz komunalnych lokali użytkowych, przeznaczonych do 

przetargu nieograniczonego na wysokość czynszu. W tej grupie znalazły się lokale w bu-
dynkach przy ulicach: Daszyńskiego 171 (pięć parterowych pomieszczeń po sklepie branży 
przemysłowej wraz z piwnicą o łącznej powierzchni ok. 62 m2), Pszczyńskiej 10 (siedem 
parterowych pomieszczeń po dotychczasowej piwiarni o pow. ok. 67 m2), Pszczyńskiej 88 
(pięć parterowych pomieszczeń po sklepie mięsnym o pow. ok. 48 m2) oraz Rolników 200 
(trzy parterowe pomieszczenia po sklepie zielarskim o pow. ok. 60 m2). Wyłączono nato-
miast z przetargu 3  lokale użytkowe w parterowej części budynku przy ul. Dworcowej 43. 
Pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 177 m2 wraz z piwnicą o  pow. ok. 85 m2 w tym 
obiekcie przyznano niepublicznej poradni skórno-wenerologicznej. (luz)

LETNIE REMONTY KAMIENIC
W lipcu i sierpniu br. zostaną przeprowadzone prace remontowe w 69 kamienicach 

komunalnych, administrowanych przez ROM-1 i  ROM-3 Zarządu Budynków Miejskich 
I Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gliwicach. Prace obejmą m. in. naprawę 
bądź remonty 18 dachów budynków przy ulicach: Arkońskiej 11, Banacha 2, Białej Bramy 
8-10/ Bytomskiej 11-13, Bytomskiej 3, Częstochowskiej 19, Dunikowskiego 1, Konar-
skiego 3, Kościuszki 14, Kłodnickiej 10, Pszczyńskiej 9, 29 i 133-135, Raciborskiej 6, 
Zygmunta Starego 2, Wrocławskiej 18 i 25-27-29 oraz Zwycięstwa 15 i lewej oficynie 
kamienicy – Zwycięstwa 34. Przewidziano również remonty stropów i kominów, wymia-
nę lub modernizację instalacji elektrycznej, wodociągowej i centralnego ogrzewania, 
remonty klatek schodowych i balkonów, a także wymianę okien w klatkach schodowych. 
- Łączny koszt zaplanowanych robót wyniesie orientacyjnie 820 tysięcy zł – informuje 
ZBM I TBS. (luz)

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 Mu-

zeum w Gliwicach

LETNI OGRÓD
Niedziela, 18 lipca br., o godz. 12.00 kon-
cert Orkiestry Barokowej im. Georga Philipa 
Telemanna z solistą Piotrem Sadowskim 
(skrzypce). W programie – „Cztery Pory 
roku” Antonio Vivaldiego.
8 sierpnia: „Letnie divertimento” - Kwartet 
Jagielloński.
5 września: „Najsłynniejsze tanga” - Kwintet 
QuiTango. 
6 sierpnia przewidziano natomiast spektakl 
teatralny „Okupska śpiewa Brechta”. Wstęp 
na wszystkie imprezy jest bezpłatny.

Zamek Piastowski 
ul. Pod Murami 2 
tel.: 231-44-94
wystawy stałe:
• 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 Twórczości Dzie-
ci i Młodzieży - wystawa pokonkursowa

MUZEUM 
W GLIWICACH

www.muzeum.gliwice.pl

UWAGA:
Od początku lipca br. obowiązują no-
we ceny biletów wstępu do wszystkich 
oddziałów Muzeum. Zmiany nastąpiły 
w związku z koniecznością doliczenia 
nowych stawek podatku VAT. Równo-
cześnie wprowadzono nową formę gra-
ficzną biletów. Przygotowano specjalne 
ozdobne druki, na których umieszczono 
reprodukcje obrazów lub zdjęcia innych 
zabytków ze zbiorów własnych. Mogą być 
one drobną, ale atrakcyjną pamiątką wi-
zyty w Muzeum. Wprowadzono też nowy 
rodzaj biletu – okresowy. Upoważnia on 
do wstępu do wszystkich oddziałów przez 
10 dni (normalny bilet okresowy kosztuje 
14 zł, a ulgowy – 7 zł.) Opłaty za wstęp 
do Willi Caro: bilet jednorazowy – 7 zł 
(normalny) i 3,50 zł (ulgowy), bilet na 
wystawy czasowe - 6 zł (normalny) i 3 zł 
(ulgowy), bilet grupowy – 2,50 zł, bilet 
rodzinny – 14 zł. Ceny za zwiedzanie 
wystaw w Zamku Piastowskim i Od-
dziale Odlewnictwa Artystycznego: bilet 
jednorazowy – 5 zł (normalny) i 2,50 zł 
(ulgowy), bilet na wystawy czasowe - 2 zł 
(normalny) i 1,50  zł (ulgowy), bilet gru-
powy – 1 zł, bilet rodzinny – 10 zł. Lek-
cja muzealna we wszystkich oddziałach 
kosztuje 30 zł.

APEL WOJEWODY
Wojewoda śląski, Lechosław Ja-

rzębski, poprosił listownie wójtów gmin 
oraz burmistrzów i prezydentów miast 
województwa śląskiego o udostępnienie 
informacji na temat świadczenia usług 
opiekuńczych w pierwszym półroczu br. 
- Zadanie jest ustawowym obowiązkiem 
jednostek samorządu gminnego - przypo-
mniał wojewoda, dodając, że „gminy nie 
mogą odstępować od jego realizacji”.- W tej 
dziedzinie nie ma w Gliwicach żadnych po-
wodów do niepokoju - odpowiedział Andrzej 
Karasiński, zastępca prezydenta miasta. 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 
br. złożono w Gliwicach 547 wniosków 
o przyznanie usług opiekuńczych. W 546 
przypadkach podjęto decyzje pozytywne, 
a w jednym - decyzję negatywną. Równo-
cześnie napłynęło 49 wniosków o skiero-
wanie do domów pomocy społecznej. Do 
końca czerwca br. rozpatrzono pozytywnie 
25 wniosków. Nie zapadła natomiast ani 
jedna decyzja o odmowie skierowania do 
domu pomocy społecznej - informuje Bry-
gida Jankowska, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach. (luz)
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DWUGŁOS POSESYJNY

Stanisław Ogryzek
Przewodniczący Rady Miejskiej:

Miniona sesja Rady Miejskiej w Gliwicach była dwudziestym pierw-
szym posiedzeniem w tej kadencji i zarazem ostatnim przed wakacyjną 
przerwą. Oprócz stałych punktów, które są przedmiotem obrad każdej 
sesji, jak np. informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres między 
sesjami, podjęto 32 uchwały, przyjęto 2 informacje i jedno sprawozda-
nie, a były to:

- „ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego Miasta Gliwice za 
2003 r.” – była to informacja Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gliwicach,

- sprawozdanie z pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 
2003 r. 

- informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Katowicach o wynikach kontroli przeprowadzonych w 2003 r. 
w obiektach o podstawowym znaczeniu dla miasta Gliwice.

Ponieważ powyższe dwie informacje, jak i sprawozdanie Rzeczni-
ka Konsumentów były omawiane na komisjach to na samej sesji RM 
nie wywołały już większej dyskusji. Jeżeli chodzi o podjęte uchwały, to 
zdecydowana ich większość nosiła charakter porządkowy nie budzący 
wątpliwości, to cała sesja przebiegła sprawnie i w stosunkowo krótkim 
czasie.

Największą grupę uchwał, bo aż 10 stanowiły uchwały dotyczące 
oświaty. Dotyczą one przekształceń lub powołania nowych szkół w ist-
niejących już Zespołach Szkół. Zespołowi Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 przy ul. Orląt Śląskich nadano imię Piastów Śląskich.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r, nowej ustawy 
o pomocy społecznej Rada Miejska podjęła trzy uchwały:

- pierwsza w sprawie organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w mieszkaniu chronionym,

- druga w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania 
z opłat rodziców za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie 
zastępczej,

- trzecia w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy 
społecznej, należące do zadań własnych gminy.

Podjęto uchwałę w sprawie zgłoszenia wniosku pn: „Budowa Cen-
trum Współpracy Europejskiej – Radiostacja Gliwice” o dofinansowanie 
z Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach tego zadania budynki Radiostacji mają zostać przebudo-
wane oraz zaadaptowane na potrzeby muzealne oraz biblioteki, czytelni 
i sal komputerowych i biurowych. W przypadku pomyślnego przejęcia 
projektu przez procedury konkursowe można uzyskać dofinansowanie 
w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Rada Miejska 
mocą uchwały zagwarantowała w budżecie miasta na ten cel w latach 
2005 – 2007 kwotę 1.500.000 zł.

Podjęto również uchwałę o objęciu lidera projektu przez miasto Gliwi-
ce pn: „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy 
w Gliwicach i na terenie Powiatu Gliwickiego”.

W ostatnim okresie czasu znacznie wzrosła liczba instytucji promu-
jących rozwój wysokich technologii. W celu intensyfikacji i uporządkowa-
nia tych działań Miasto Gliwice występuje z projektem utworzenia sieci 
podmiotów działających w tym obszarze.

Finansowanie całości projektu jest zapewnione ze środków zewnętrz-
nych: 75% wartości projektu zostanie sfinansowane z funduszy europej-
skich, a pozostała część będzie pochodzić z budżetu centralnego.

Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta:

Pomimo wielu spraw ujętych w porządku sesji, obrady trwały 
krótko. Większość projektów uchwał miała charakter porządkowy. 
Dotyczyły przede wszystkim oświaty oraz służby zdrowia i opieki 
społecznej. Niektóre z nich powróciły pod obrady po decyzjach 
nadzoru prawnego wojewody. Jest to nowa sytuacja – kiedyś 
nadzór prawny wojewody nie był tak wnikliwy i drobiazgowy, teraz 
ingeruje on bardzo często. 

Przy okazji uchwał odnoszących się do służby zdrowia, 
warto wspomnieć o sytuacji w Szpitalu nr 1 w Gliwicach przy 
ul. Kościuszki. Trwa proces naprawy tej placówki. Dyrektor Ewa 
Świderska krok po kroku realizuje to trudne zadanie, zgodnie 
z przyjętym planem. Nie można było się spodziewać, że będzie to 
praca łatwa, ale mimo to bywam zaskakiwany skalą problemów. 
Po zwolnieniu ordynatora urologii i dokładnej kontroli oddziału 
okazało się, że są poważne nieprawidłowości, a nawet fakty 
noszące znamiona przestępstwa, co już zostało zgłoszone do 
prokuratury. Na przykład jeden z lekarzy fałszował badania dia-
gnostyczne, posługiwał się cudzą pieczątką, sfałszował podpis 
pacjentki, co mogło doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia 
zdrowia i życia. Na szczęście sprawa wyszła na jaw. Od 12 lipca 
urologia jest zamknięta z powodu kontynuacji remontu. Z począt-
kiem sierpnia wznowi normalną pracę.       

Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla 
wschodniej części Żernik. Po wyrokach sądu administracyjnego, 
który odrzucił skargi, można było podjąć tę ważną uchwałę. Im 
więcej niezgody skutkującej skargami, tym później dzielnica ma 
plan zagospodarowania przestrzennego. Dokument planistyczny 
dla wschodniej części Żernik jest już gotowy. Zachodnia połać tej 
dzielnicy nie ma jeszcze planu, bo tam skarg mieszkańców jest 
o wiele więcej. Dobrym przykładem jest Brzezinka, gdzie wszystkie 
spory zostały rozwiązane z udziałem Rady Osiedlowej i skarg 
wobec tego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie było. 
Tym samym dzielnica ma już od dawna obowiązujący plan. 

Rada poparła zamiar zgłoszenia do współfinansowania z pie-
niędzy unijnych dwóch projektów: „Budowa Centrum Współpracy 
Europejskiej - Radiostacja Gliwice” oraz projektu pilotażowego pod 
nazwą „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii”, czyli pomysłu 
rozwijającego ideę gliwickiego technoparku. Zagwarantowano rów-
nież w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2004-2005 kwotę 
500.000 zł jako udział własny miasta w modernizacji szkolnej bazy 
sportowej. Stanowi to 25% wartości zadania. O resztę postaramy 
się w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Jeden z radnych poinformował, że występuje z klubu SLD 
(obecnie 9 osób) i w ten sposób klub, który mnie wspiera - „Ko-
alicja dla Gliwic” - stał się największym klubem (10 członków) 
w gliwickiej Radzie Miejskiej. To wcale jednak nie musi oznaczać 
praktycznej większości. Z dotychczasowej praktyki wynika bowiem, 
że radni PiS-u głosują podobnie jak klub SLD.

Czas kanikuły spowolnił trochę życie miasta i działania samo-
rządu także. Życzę wszystkim gliwiczanom dobrego wypoczynku, 
również tym, którzy pozostają w mieście.



pełna treść ogłoszeń zamieszczana jest w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie www.um.gliwice.pl
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Zespół Szpitali nr 2 w Gliwicach, ul. Radiowa 2 ,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych 

(poniżej 60.000 euro) na 
▼

wykonanie projektu technicznego, budowlano – instalacyjnego, 
adaptacji oddziału zakaźnego na Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy 

w Szpitalu Miejskim nr 2 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 4 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00.

▼
wykonanie modernizacji izby przyjęć w Szpitalu Miejskim Nr 3

przy ul. Radiowej 2 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 5 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00.

▼
wykonanie adaptacji pomieszczeń na poradnie przyszpitalne i endo-

skopię w Szpitalu Miejskim nr 3 przy ul. Radiowej 2 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 2 sierpnia 2004 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 2 sierpnia 2004 r.  o godz. 11.00.

Zespół Szkół Samochodowych 
w Gliwicach, ul. Kilińskiego 24 A, 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie remontu dachu na budynku szkoły.

Termin składania ofert: 21 lipca 2004r. do godz.10.00. 
Termin otwarcia ofert: 21 lipca 2004r. o godz. 11.00.

Zespół Szkół Łączności im. prof. Stanisława Fryzego 
w Gliwicach, ul. Warszawska 35,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
(poniżej 60.000 euro) na odwodnienie budynków szkolnych.

Termin składania ofert: 28 lipca 2004 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 28 lipca 2004 r. o godz. 11.15.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
dostawę części zamiennych do samochodów.

Termin składania ofert: 22 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 22 lipca 2004 r. o godz. 10.15.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu 
przetargów nieograniczonych na 

▼
remont wraz z dociepleniem i kolorystyką ścian szczytowych 

budynków przy ul. Witkiewicza 5 i 5a w Gliwicach.
Termin składania ofert: 23 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 23 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

▼
roboty zduńskie w zasobach mieszkaniowych administrowanych 

przez Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.: 
ROM - 4, ROM - 6, ROM - 10.

Zadanie 1 : Roboty zduńskie w zasobach ZBM II TBS Sp. z o.o.: ROM - 4
Zadanie 2 : Roboty zduńskie w zasobach ZBM II TBS Sp. z o.o.: ROM - 6 
i ROM - 10.

Termin składania ofert: 26 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 26 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. 

w Gliwicach, ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
(powyżej 400.000 euro) na 

dostawę czterech fabrycznie nowych autobusów komunikacji 
miejskiej 

w IV kwartale 2004 r.

Termin składania ofert: 16 sierpnia 2004 r. do godz. 8.30.
Termin otwarcia ofert: 16 sierpnia 2004 r. o godz. 9.00.

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

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:
• stanowiące własność Miasta Gliwice, przeznaczone do czasowego 

oddania w dzierżawę:
 Nr 345/2004 do 26 lipca 2004 r.
• przeznaczone do zbycia:
 Nr 344/2004 do 28 lipca 2004 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń 
do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gliwicach, 
przy ul. Królowej Bony 6

ogłasza konkurs na
stanowisko głównego księgowego w placówce. 

Kandydaci winni posiadać:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- staż pracy minimum 2 lata, 
- znajomość księgowości budżetowej,
- znajomość obsługi programów Vulcan, Płatnik, Qwark 16,0, 

Qwant 16,5.
Oferty należy składać w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gliwicach, 
przy ul. Królowej Bony 6 do 23 lipca 2004 r. 
O terminie konkursu poinformujemy telefonicznie. 
Oferty winny zawierać: 
- CV z klauzulą „wyrażam 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),

- list motywacyjny,
- kwestionariusz Osobowy,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje. 

Ewa Szczygieł
Dyrektor Przedszkola 
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ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na 
pełnienie roli inżyniera kontraktu według wymogów FIDIC 

dla zadania: 
„Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice”.

Wymagany termin realizacji całego zadania: 30 lipca 2007 r.
Wadium: 39. 000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł można 
odebrać w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, parter, 
stanowisko ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 
18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień publicznych, 
tel.: 239-12-56, faks 231-27-25 w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki do 18.00).

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, 
stanowisko ds. zamówień publicznych.
Termin otwarcia ofert: 30 sierpnia 2004 r. o godz. 11.00 w sali 139 Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określone 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 i ich znaczenie (w %): 
cena - 100 %.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych 24 czerwca 2004 r. 

pisemny przetarg nieograniczony na
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego renowacji 
Al. Przyjaźni w Gliwicach, na odcinku od ul. Dworcowej do 

ul. Częstochowskiej (II etap) oraz od ul. Zwycięstwa 
do ul. Berbeckiego (III etap).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można ode-
brać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów lub za 
zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia można uzyskać w BOI, stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów, w godz. 7.30 do 15.30 (wtorek: do 16.00, czwartek: do 18.00), 
tel.: 239-12-56, fax 231-27-25.

Termin składania ofert: 26 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Miejsce składania ofert : BOI, stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów.
Termin realizacji zadania: 10 grudnia 2004 r.

Termin otwarcia ofert: 26 lipca 2004 r. o godz. 10.00 w sali 254.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi art.22 ust.1 
oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, spełniają wymogi określone w SIWZ.
Ustala się następujące kryterium wyboru oferty i jego znaczenie: cena 
brutto - 100 %.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

przetarg nieograniczony na
adaptację części pomieszczeń ZSO-E 

na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 29 października 2004 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można 
odebrać w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, parter, 
stanowisko ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 
18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.

Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych, 
tel.: 239-12-56, faks 231-27-25 w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki 
do 18.00).
Termin składania ofert: 28 lipca 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, 
stanowisko ds. zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert: 28 lipca 2004 r. o godz. 11.00 w sali 254 Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określone 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 i ich znaczenie (w %): cena 
brutto - 100%.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach

poszukuje kandydata do pracy w:

ZESPOLE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Wymagania:
- znajomość przepisów ustaw o gospodarce nieruchomościami, o własności 

lokali i prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, podstawowych 
zagadnień technicznych z zakresu budownictwa,

- znajomość problematyki zarządzania nieruchomościami,
- wykształcenie wyższe techniczne ( preferowane budownictwo ), prawnicze, 

ekonomiczne,
- znajomość topografii miasta,
- obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
- uprawnienia zawodowe,
- licencja zarządcy nieruchomości.

Oferty zawierające:
- CV z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

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

- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje można 

składać w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Plac 
Inwalidów Wojennych 12 do 23 lipca 2004 r. 

Joanna Hopfinger
dyrektor ZGM



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- specjalista ds. windykacji – wykształcenie wyższe prawni-

cze, miejsce pracy: Bytom,
- serwisant – wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, sa-

mochód, miejsce pracy: Gliwice,
- specjalista ds. transportu – wykształcenie średnie, prawo 

jazdy kat. B, komunikatywność, operatywność, miejsce pracy: 
Ruda Śląska,

- pracownik biurowy – wykształcenie średnie lub wyższe, 
umiejętność obsługi komputera, mile widziana znajomość 
języka angielskiego, miejsce pracy: Gliwice,

- księgowa – wykształcenie średnie, miejsce pracy: Gliwice,
- kasjer sprzedawca – wykształcenie handlowe, umiejętność 

obsługi kas fi skalnych, miejsce pracy: Gliwice,
- kelner – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- pomocnik kucharza – miejsce pracy: Gliwice,
- kucharz (szef kuchni) – wykształcenie średnie, minimum 10 

lat doświadczenia, miejsce pracy: Katowice,
- mistrz piekarniczy – wykształcenie zawodowe lub średnie, 

miejsce pracy: Zabrze,
- fryzjer – wykształcenie zawodowe, mile widziane doświad-

czenie, miejsce pracy: teren Śląska,
- kierowca samochodu ciężarowego – min. 5 lat doświad-

czenia, prawo jazdy kat. C, E, miejsce pracy: teren kraju,
- mechanik serwisant – wykształcenie zawodowe, min. 3 lata 

doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,
- lakiernik samochodowy – min. 2 lata doświadczenia, miej-

sce pracy: Knurów,
- lakiernik samochodowy – wykształcenie zawodowe, miej-

sce pracy: Strzelce Opolskie,
- elektromechanik pojazdów ciężarowych – absolwent, 

miejsce pracy: Gliwice,
- spawacz – wykształcenie zawodowe, uprawnienia MIG, 

MAG, TIG, miejsce pracy: Knurów,
- tokarz – wykształcenie techniczne (minimum zawodowe), 

min. 3 lata doświadczenia na stanowisku tokarz-szlifi erz, 
umiejętność czytania rysunku technicznego, miejsce pracy: 
Gliwice,

- tokarz-ślusarz – wykształcenie zawodowe, min. 5 lat do-
świadczenia, miejsce pracy: Sośnicowice,

- frezer – wykształcenie zawodowe lub średnie, min. 10 lat 
doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,

- tokarz – wykształcenie zawodowe lub średnie, min. 10 lat 
doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,

- blacharz-dekarz – min. 3 lata doświadczenia, prawo jazdy 
kat. B, samochód, miejsce pracy: okolice Warszawy,

- murarz – miejsce pracy: budowa autostrady A4 na odcinku 
Kleszczów – Sośnica,

- pracownik fi zyczny – wykształcenie zawodowe budowlane, 
minimum 3 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice.

KINO AMOK
q 25 czerwca - 2 września: 

PRZERWA WAKACYJNA

KINO TEATR „X”
q 14 - 16 lipca: Shrek 2 (16.00, 18.00, 20.00)
q 17 lipca: Shrek 2 (14.00, 16.00, 18.00, 20.00)
q 19 - 22 lipca: Shrek 2 

KINO BAJKA
q 14 - 15 lipca: Gdzie jest Nemo (11.00, 16.30),
   Amnezja (18.30, 20.30) 
q 16 - 22 lipca: Mój brat niedźwiedź (11.00, 16.30),
   Dirty dancing 2 (18.00),
   Amnezja (20.00)

W ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM  
przed seansem filmowym w kinie „Bajka” w godzinach od 
10.30 do 10.50 czytane są bajki.

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

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


