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ZAKOŃCZONE  POSZUKIWANIA
Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przeniesienie Nauczy-

cielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach z gmachu przy ul. Kró-

lowej Bony 13 do nowej części dotychczasowej siedziby Zespołu Szkół 

Ceramiczno-Elektrycznych przy ul. Jana Śliwki 12. O takim rozstrzygnię-

ciu powiadomił prezydenta Gliwic wicemarszałek Województwa Śląskiego, 

Sergiusz Karpiński. - Pragnę wyrazić swoje podziękowanie za wskazanie 

możliwej lokalizacji szkoły w budynku przy ul. Jana Śliwki 12 - napisał w li-

ście skierowanym do Zygmunta Frankiewicza. Decyzja wojewódzkich władz 

samorządowych w tej sprawie zakończyła trwający od dwóch lat okres po-

szukiwania odpowiedniej siedziby dla Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych w Gliwicach. 

Poprzednie propozycje lokalizacyjne, składane przez władze samorządowe 

Gliwic, nie zyskiwały akceptacji Zarządu Województwa Śląskiego. Dopiero 

obecna oferta przypadła do gustu decydentom z Urzędu Marszałkowskiego 

w Katowicach. Przypomnijmy, że podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej 

w Gliwicach zapadła uchwała o przeniesieniu Zespołu Szkół Ceramiczno-

Elektrycznych z ul. Jana Śliwki 12 na ul. Bojkowską 16. Część opróżnionego 

dzięki temu kompleksu budynków oświatowych w dzielnicy Szobiszowice 

będzie od 1 października br. tymczasową siedzibą Nauczycielskiego Kole-

gium Języków Obcych. Plany przewidują, że docelowo będzie się ono mieścić 

w obiektach po zlikwidowanej kopalni „Gliwice”. (luz)
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PIENIACTWO 
PROCESOWE

Jak wynika z informacji nadesłanych do 
Urzędu Miejskiego do 20 lipca br., Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 
odrzucił 8 z 36 skarg mieszkańców miasta. 
Żądali oni uchylenia styczniowych uchwał 
Rady Miejskiej o odrzuceniu wniesionych 
przez nich zarzutów wobec projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta w obrębie Ostropy 
(teren zlokalizowany po północnej stronie 
budowanej autostrady A-4). 

Kwestionowali określoną w planie szerokość 
ul. Tokarskiej, domagając się zwężenia jej  pasa 
drogowego. Odrzucone skargi na uchwały RM 
nie były w ogóle merytorycznie rozpatrywane 
przez WSA. Powodem ich oddalenia były wzglę-
dy formalne: skarżący nie uiścili wymaganych 
opłat sądowych w wysokości 300 zł (zasady 
pobierania tzw. „wpisowego” w postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi zostały 
szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 16  grudnia 2003 roku). – Wprowa-
dzenie od początku tego roku opłat sądowych 
przy składaniu skarg na uchwały samorządów 
przyczyni się z  pewnością do ograniczenia roz-
miarów „pieniactwa procesowego”. Wiele osób 
zastanowi się teraz uważnie, zanim wyśle skar-
gę do WSA. Dzięki temu sądy nie będą już – jak 
sądzę - zasypywane setkami niepotrzebnych 
i nonsensownych protestów – komentuje Marek 
Jarzębowski, rzecznik prasowy UM. (luz)

DOTACJE MAŁE I DUŻE
Trwają przygotowania do wrześniowych „Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturo-
wego”. Będzie to już druga edycja imprezy zapoczątkowanej z powodzeniem 
w roku ubiegłym i organizowanej przez Muzeum w Gliwicach. Otrzymało 
ono na ten cel dofinansowanie w wysokości 4.500 zł ze środków samorządu 
Województwa Śląskiego. 

SZCZEGÓLNA SOBOTA
Zarząd Śląsko-Dąbrowskiego Regionu „Solidarności” w Katowicach zwrócił 

się do władz miejskich Gliwic z apelem, aby sobota, 31 lipca br., była dniem pracy 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach. Wnioski w tej samej sprawie napłynęły 
już wcześniej do PUP ze strony wicepremiera Jerzego Hausnera oraz Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Katowicach. Podjęto więc decyzję o uruchomieniu dyżurów 
pracowników PUP w ostatnim dniu lipca br. - Osoby zainteresowane nabyciem 
świadczeń przedemerytalnych będą mogły w tym dniu dokonać rejestracji w PUP 
- wyjaśnił wiceprezydent Gliwic, Andrzej Karasiński, w piśmie skierowanym do 
kierownictwa Śląsko-Dąbrowskiego Regionu „Solidarności”. (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 mieszkal-

ne willi górnośląskich przemysłowców
• Kultura ludowa regionu gliwickiego 

XIX/XX w.
wystawy czasowe:
• Porcelana miśnieńska ze zbiorów Mu-

zeum w Gliwicach.

LETNI OGRÓD
Prezentacje muzyczne: 8 sierpnia - „Let-
nie divertimento” (Kwartet Jagielloński), 
5 września - „Najsłynniejsze tanga” (Kwintet 
QuiTango). Spektakl teatralny: 6 sierpnia 
- „Okupska śpiewa Brechta”. Wstęp 
na wszystkie imprezy jest bezpłatny.

V GLIWICKI FESTIWAL BACHOWSKI
W czwartek, 22 lipca br., o godzinie 18.00 
rozpocznie się koncert „Bach ponad 

MUZEUM 
W GLIWICACH

www.muzeum.gliwice.pl

czasem” (pieśni ze zbioru „Geistliche 
Lieder”). Wystąpią: Piotr Kusiewicz - te-
nor, Mariusz Klimek - śpiew, flet, Andrzej 
Nanowski - klawesyn.

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 

Dzieci i Młodzieży - wystawa pokon-
kursowa

Nie jest to pierwszy grant pieniężny 
w dorobku placówki. W bieżącym roku 
przyznano już jej dotacje na publikację 
pt. „Początki i rozwój miast Górnego 
Śląska. Studia interdyscyplinarne” 
w łącznej wysokości 9.000 zł (samo-
rząd Województwa Śląskiego – 4.000 zł, 
Konsulat Generalny Republiki Czech 
– 3.000 zł oraz samorząd Miasta Kato-
wice – 2.000 zł). Poświęcona najnowszej 
historii miasta praca pt. „Rok ostatni 
– rok pierwszy. Gliwice w 1945” została 
wsparta kwotą 6.400 zł, pochodzącą 
m.in. ze środków Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. Książka jest obecnie 
drukowana. Projekt pod nazwą „Kartka 

z Zeppelina” otrzymał zaś dofinansowa-
nie Konsulatu Generalnego RFN w kwo-
cie 850 zł. - Zestawienie to nie obejmuje 
wpłat przekazywanych przez sponsorów 
oraz dotacji przedmiotowych samorządu 
Miasta Gliwice w ramach konkursu na 
projekty w dziedzinie kultury. Otrzyma-
ne granty i środki pomocy zewnętrznej 
są namacalnym dowodem na to, że 
działalność Muzeum w Gliwicach zo-
stała doceniona przez wiele instytucji, 
a wysiłek w pozyskiwaniu środków 
pozabudżetowych zaczyna przynosić 
pierwsze efekty - wyjaśnia Leszek Jo-
dliński, dyrektor placówki. (luz) 
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A JEDNAK TUNEL...
Prace przy przedłużeniu pieszego tunelu pod torami kolejowymi 
w obrębie gliwickiego dworca PKP przekroczyły półmetek. Połączy 
on Zatorze i całą północną część miasta z centrum Gliwic. Robo-
ty trwają od grudnia ubiegłego roku. Tunel powstaje w otwartym 
wykopie, nad którym nieprzerwanie jeżdżą pociągi. Podziemne 
przejście powinno być w całości oddane do użytku w styczniu 
przyszłego roku. 

Pomysł połączenia placu dworcowego z ulicą Tarnogórską nie 
zrodził się w ostatnim czasie. W pierwszej kadencji samorządu, w la-
tach 1990-94, dyskutowano już na ten temat na forum Rady Miejskiej. 
Toczył się wówczas zażarty spór: tunel czy kładka nad torami? Nie 
rozstrzygnięto jednak tego dylematu. Ostateczna decyzja zapadła 
dopiero w ubiegłym roku.

Oświetlone i zaopatrzone w system odwadniania podziemne 
przejście o długości 78m, szerokości 6 m i wysokości 2,5 m będzie 
przedłużeniem dotychczasowego tunelu prowadzącego do peronów 
stacji PKP. Od strony ul. Tarnogórskiej pojawi się natomiast 81-metrowa 
zadaszona pochylnia o szerokości 3 m (z wyodrębnionym metrowym 
pasem dla niepełnosprawnych). Zaprojektowano również oddzielne 
schody o szerokości 3 m. Do końca pochylni zostanie doprowadzona 
droga dojazdowa o szerokości 4,5 m o nawierzchni asfaltowej z zato-
ką przeznaczoną na postój taxi i chodnikiem szerokości od 2,5 m do 
6,5 m. W tunelu i w jego sąsiedztwie planuje się umieszczenie kamer 
monitoringu wizyjnego.

Projekt obiektu został opracowany przez mysłowicką firmę 
„PONTEX”. Wykonawcą przedsięwzięcia jest wyłonione w drodze prze-
targu Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych z Katowic. 
Koszt inwestycji finansowanej wyłącznie ze środków budżetu miejskiego 
nie powinien przekroczyć 5 milionów zł. (luz)

Z każdego peronu będzie można za pół roku wyjść w obydwie strony
Dla potrzeb inwestycji zbudowano dwie konstrukcje mostowe, po których 
poruszają się pociągi

Pod czwartym peronem wykuto już otwór

Jeden z siedmiu segmentów przyszłego przejścia podziemnego 
Pochylnia zapewni niepełnosprawnym łatwy dostęp do budynku dworca PKP Zdjęcia - Krzysztof Krzemiński
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ARTYSTYCZNE OBLICZE... 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Dom Dziecka nr 3 w Gliwicach otrzymał dar – „czek” potwierdzający zakup 100 płyt kompaktowych. Przekazał go prezy-
dent miasta, Zygmunt Frankiewicz. Piosenki nagrały Żaneta Malik i Justyna Piotrowska - dwie utalentowane pod względem 
wokalnym wychowanki Domu Dziecka nr 3. 

Przekazane przez gliwcki samorząd 
pieniądze zasilą fundusz umożliwiający pla-
cówce wspieranie młodych talentów. Płyty, 
które znalazły się w Urzędzie Miejskim będą 
wykorzystane w promocji Gliwic.

Staraniem Górnośląskiego Zakładu 
Elektroenergetycznego S.A. i przy wydatnej 
pomocy Rozgłośni Polskiego Radia w Ka-
towicach wydano w tym roku 3,5 tysiąca 
takich kompaktów. Z założenia była to 
forma artystycznej promocji młodych ta-
lentów z Gliwic. UM kupił pierwszą partię 
wytłoczonych płyt - efektu przedsięwzięcia 
edukacyjnego „Wiedza dziś, sukces jutro”. 

Młodzież szkolna i nauczyciele gliwickich liceów 
ogólnokształcących uczestniczyli w cyklu szkoleń 
pod taką właśnie nazwą, zorganizowanych z inicjaty-
wy GZE S.A. Uczyli się życiowej przedsiębiorczości. 
Jak widać – z powodzeniem. Płyty z piosenkami 
Żanety i Justyny są materialnym dowodem skutecz-
ności szkolenia...  (luz)

Idealny kandydat powinien posiadać:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne (może być również tytuł 

licencjata),
• co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości,
• znajomość księgowości budżetowej,
• dobrą znajomość komputerowych programów płacowych, księ-

gowych oraz programu Płatnik,
• dobrą znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach 

publicznych,
• ponadto powinna to być osoba sumienna, dokładna, odpowie-

dzialna, posiadająca umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia,
• pracę w wymiarze etatu,
• pełen pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o składanie dokumentów 
aplikacyjnych do 13 sierpnia 2004 r. w sekretariacie Poradni przy 
ul. Warszawskiej 35A w Gliwicach w godzinach od 8 do 15 z dopiskiem: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. 
nr 133, poz. 883).

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane propozycje 
pracy do dwóch tygodni od daty ostatecznego składania ofert.

Artur Kulig
dyrektor 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gliwicach
ogłasza konkurs na 

samodzielne stanowisko głównego księgowego.

OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY

Zainteresowanie mediów jest wciąż dla młodych piosenkarek 
sporym zaskoczeniem

fo
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tygodnik

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

BUNT NA POKŁADZIE?
Pilna konieczność naprawy gliwickich szpitali nie budzi wątpliwości. Pozostawienie tych zakładów lecznictwa w ich do-
tychczasowej formie prawnej i strukturze organizacyjnej – bez zdecydowanych działań naprawczych - prowadziłoby do nie-
uchronnej katastrofy. Olbrzymie i nadal rosnące zadłużenie, szczególnie Szpitala nr 1 przy ul. Kościuszki, którego dług na 
31 stycznia 2004 r. wyniósł prawie 12 mln zł, stawiało pod znakiem zapytania możliwość dalszego funkcjonowania placówki. 
Konieczne decyzje, pozwalające na stawienie czoła złej sytuacji, zostały podjęte. Nowa dyrektor „jedynki” realizuje plan na-
prawy. Nikt nie miał złudzeń, że zadanie będzie łatwe, ale „opór materii” okazuje się większy od przewidywań. 

Naruszenie status quo, nierzadko intere-
sów różnych grup, powoduje odzew trudny 
do przewidzenia. Zda się, że w niektórych 
reakcjach chodzi tylko o to, aby niczego 
nie udało się naprawić. Rzecz dotyczy 
m.in. Oddziału Urologii, kierowanego do 
niedawna przez dr.n.med. Marka Panka. 
Fakty, w oparciu o dokumenty, dają do 
myślenia.
1. Personel urologii kieruje do prezyden-

ta miasta pismo, w którym informuje 
o inicjatywie pracowniczej aktywnego 
współuczestnictwa „w kształtowaniu 
się nowych form organizacyjnych pla-
cówki”. 5 kwietnia br. podpisy składa 
pięciu lekarzy, czternaście pielęgniarek 
i pięć salowych Nie ma na nim podpisu 
ordynatora i pielęgniarki oddziałowej. 

2. Sygnatariusze pisma spotykają się z dy-
rektor szpitala, gdyż jak twierdzą, nie 

chcą utrzymywania dotychczasowego 
stanu i nie godzą się z całkowitą bierno-
ścią ordynatora. Oni też informują dyr. 
Ewę Świderską o nieprawidłowościach 
na oddziale.

3. Dyrektor szpitala zarządza na urologii in-
wentaryzację i kontrolę dokumentacji me-
dycznej. Na zarzuty zawarte w protokole 
pokontrolnym ordynator nie odpowiada, 
lekceważąc wyznaczone terminy.

4. Z ordynatorem oddziału rozwiązany zo-
staje stosunek pracy z dniem 1 lipca br. 
M. Panek nie przyjmuje wypowiedzenia 
(28 czerwca br.) i bierze cztery dni urlo-
pu bez przyzwolenia pracodawcy (choć 
zgodnie z prawem pracy), zostawiając 
oddział bez wyznaczonego zastępcy. 
29 czerwca wypowiada umowę o pracę 
pielęgniarka oddziałowa Kamila Bałuka. 
W uzgodnieniu z dyrektorem zakładu 

pełnienia obowiązków ordynatora od 
1 lipca podejmuje się lek. med. Woj-
ciech Stołtny.

5. Sytuacja zmienia się diametralnie w dniu 
następnym. Jedna noc wystarczyła, 
aby p.o. ordynator odmówił przejęcia 
oddziału i złożył podanie o rozwiązanie 
z nim umowy o pracę. Pozostali lekarze 
uczynili to samo. Tego samego dnia 
urolodzy na spotkaniu z dyr. Świderską, 
oznajmili jej, że „jak chce wojny, to będzie 
ją miała”. Oddział Urologii Szpitala nr 1 
w Gliwicach pozostał praktycznie bez 
wyższego personelu medycznego. W tej 
sytuacji E. Świderska podejmuje decyzję 
o zawieszeniu działalności urologii, wyko-
rzystując czas na kontynuację remontu. 
Stara się jednocześnie pozyskać nową 
obsadę lekarską, która podejmie się za-
bezpieczenia funkcjonowania urologii. 
Z końcem lipca oddział wznowi leczenie 
pacjentów. 

W międzyczasie wychodzi na jaw 
sprawa fałszowania dokumentacji me-
dycznej przez jednego z lekarzy urologii. 
Dyrektor placówki składa w prokuraturze 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Chodzi o to, że na konto jed-
nej z pacjentek wykonano badanie „obcej” 
krwi. Wyniki okazały się zatrważające. 
Przeprowadzono ponowne badania krwi 
pacjentki i okazało się, że ów zabieg mógł 
narazić ją na zagrożenie życia lub zdrowia, 
gdyż wyniki badań wykonanych na sfałszo-
wane zlecenie wymuszały natychmiastową 
zmianę sposobu leczenia. 

Jak w świetle powyższego należy spoj-
rzeć na zarzuty lekarzy urologii stawiane 
dyrektorowi szpitala, że źle traktuje personel 
medyczny, mnoży pomówienia i agresywne  
kontrole …? Oczywiście, można przypusz-
czać, że brak jakiejkolwiek kontroli, to sytu-
acja najbardziej pożądana. (rzepa) 
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W związku z planowanym przygotowaniem projektu budżetu na 
2005 r. oraz pracami nad tworzeniem Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwracam się z prośbą 
o nadsyłanie ofert programowych proponowanych działań profilak-
tycznych i leczniczych na 2005 r. w celu uzyskania opinii Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przed upłynięciem 
terminu przygotowania projektu budżetu tj. przed 10 września 2004 r. 
Proszę przesyłać je do 15 sierpnia 2004 r. na adres Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na staranne 
przygotowanie wniosków. Ograniczona ilość środków finansowych 
przewidziana na te cele oraz zwiększająca się liczba wnioskodawców 
powoduje stały wzrost oczekiwań wobec poziomu merytorycznego 
zadań kwalifikowanych do Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.

Merytoryczną podstawę decyzji finansowania zadań z zakresu pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecanych przez 
Gminę stanowią założenia „Narodowego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych” przyjęte przez Radę Ministrów 
29 listopada 1994 r. Program Wojewódzki oraz Gminny Program Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zasady ogólne:

Zadania będą kwalifikowane do realizacji według następujących 
kryteriów:

• zgodność z priorytetami gminnego programu profilaktyki,
• poziom merytoryczny oferty i realizatorów,
• wysokość kosztów, efektywność wydawanych środków w przeli-

czeniu np. na 1 dziecko.

Zadania powinny być planowane na cały rok 2005 i dotyczyć proble-
matyki alkoholowej.

W 2005 r. priorytetem będą objęte grupy przedsięwzięć zainicjowane 
w latach poprzednich tj.:

• prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży 
przez profesjonalnie przygotowanych realizatorów, w oparciu 
o kompletny godzinowy scenariusz zajęć,

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
• szkolenie różnych profesji zawodowych (ze szczególnym uwzględ-

nieniem grupy pracodawców w zakresie wczesnego wykrywania 
problemów alkoholowych wśród pracowników i postępowania 
w takich przypadkach),

• prowadzenie programów wspierających rodziców bezradnych 
wobec dzieci sięgających po używki,

• wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych wobec 
młodzieży pijącej alkohol,

• wdrażanie programów pracy korekcyjnej ze sprawcami przestępstw 
drogowych popełnianych pod wpływem alkoholu,

• wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opraco-
wywanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup 

rówieśniczych np.: kluby dyskusyjne, gazetki, audycje radiowe 
– promujących abstynencję,

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uza-
leżnionych i ich rodzin,

• prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
4. Nie przewiduje się finansowania:

• zakupów inwestycyjnych,
• organizacji nowych telefonów zaufania, 
• zadań polegających na pośrednictwie i rozdzielaniu pieniędzy 

innym instytucjom,
• doposażenia placówek w specjalistyczny sprzęt.

Preferowane są następujące zadania profilaktyczne:
-  programy standardowe,
-  programy realizowane metodą kaskadową, gdzie wysokokwali-

fikowany instruktor szkoli  i wspiera bezpośrednich realizatorów 
pracujących z młodzieżą (czas trwania zajęć dla jednej grupy 
powinien wynosić od kilku do kilkunastu godzin).

Programy zakwalifikowane przez GKRPA do uwzględnienia w Gmin-
nym Programie 2005 r będą jedynie podstawą planowania działań 
w mieście oraz przygotowania projektu budżetu ma rok 2005. W celu 
zawarcia umowy na realizację zgłoszonych działań konieczne będzie 
zaktualizowanie oferty według przyjętych planów na 2005 r. celem 
poddania jej określonemu ustawowo trybowi np. konkursowi ofert 
przewidzianego Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie, po przyjęciu przez Radę Miejską w Gliwicach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i budżetu na rok 2005. 

Formularze ofert można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego pod nazwą: „Oferta zadania – Rozwiązywanie Problemów 
Alkoholowych”.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: 239-12-82 
lub 239-12-95 bądź osobisty w pok. 205 Urzędu Miejskiego.

Oferty należy opracować według następującego planu:
- nazwa instytucji,
- miejsce realizacji programu,
- okres realizacji programu,
- nazwa programu,
- cel realizowanego programu,
- opis programu,
- realizatorzy (przygotowanie merytoryczne),
- kosztorys.

Jerzy Myczkowski
naczelnik 

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
UM w Gliwicach

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Zaproszenie do składania propozycji ofert
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Zespół Szpitali nr 2 w Gliwicach, ul. Radiowa 2 ,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
(poniżej 60.000 euro) na 

wykonanie modernizacji holu wejściowego 
w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 3 sierpnia 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 3 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00.

Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Gliwicach, 
ul.Sikorskiego 132, 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na
wykonanie remontu sanitariatów.

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2004 r. do godz.10.00.
Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2004 r. o godz.11.00.

Wydział Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

informuje

w związku z wpływem bardzo dużej ilości ofert pracy nie będą one od-
syłane. Oferty osób, które nie zostały zakwalifikowane do zatrudnienia 
można odebrać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac, III p., pokój nr 338.

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.). 

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

oddania w dzierżawę:
 Nr 346/2004 do 2 sierpnia 2004 r.,
 Nr 347/2004 do 3 sierpnia 2004 r.,
 Nr 348/2004 do 3 sierpnia 2004 r.,
 Nr 349/2004 do 3 sierpnia 2004 r.,
• stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone do czasowego 

oddania w dzierżawę:
 Nr 15/2004 do 3 sierpnia 2004 r.,
• przeznaczone do zbycia:
 Nr 350/2004 do 3 sierpnia 2004 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych 
roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

INFORMACJA
w sprawie możliwości nabycia przez użytkowników i współ-
użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości 

na terenie Gliwic

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach informuje, że 
18 grudnia 2004 roku upłynie ostateczny termin sporządzenia wykazu 
osób uprawnionych do nabycia prawa własności nieruchomości Miasta 
Gliwice i Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie miasta. Wynika 
to z rozporządzenia ministra Skarbu Państwa z 22 kwietnia 2004 roku 
(Dziennik Ustaw nr 111/2004, poz. 1178). O udostępnieniu wykazu do 
publicznego wglądu powiadomimy zainteresowanych w odrębnych 
ogłoszeniach na łamach prasy lokalnej. Ze sporządzonymi do tej pory 
wykazami cząstkowymi można się natomiast zapoznać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, pok.429 (IV piętro).

Krystyna Sufleta
naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

UM w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o. 

w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 

ogłasza przetarg nieograniczony na
dostawę wody mineralnej wraz z dzierżawą dystrybutorów. 

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

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

organizuje przetargi nieograniczone na
 

zakup wraz z dostawą tarcicy. 

Termin składania ofert: 9 sierpnia 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 9 sierpnia 2004 r. o godz. 11.00.

zakup wraz z dostawą materiału szkółkarskiego. 
Termin składania ofert: 10 sierpnia 2004 r. do godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2004 r. o godz. 11.00.

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 obiektów ciągu odżużlania kotłów WP-70 – dwa zadania:
zad. 1 – malowanie taśmociągu odżużlania,

zad. 2 – remont budynku odżużlania.
Termin składania ofert: 28 lipca 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 28 lipca 2004 r. o godz. 10.30.

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza przetarg na

czynsz wolny w lokalu mieszkalnym - ul. Jagiellońska 23a/5, 
(II piętro) o powierzchni użytkowej 85,46 m 2

oraz na 
wysokość stawki czynowej w lokalu - ul. Lompy 6/3,3a 

o powierzchni użytkowej 136,67 m 2.

Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Zarządu w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Informacje o przetargu na wysokość czynszu wolnego oraz na wysokość 
stawki czynszowej w lokalach mieszkalnych j.w. zostały wywieszone 
na tablicy ogłoszeń przy ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w Rejonach 
Obsługi Mieszkańców Nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, umieszczone na stronach 
internetowych: www.zbm1tbs.gliwice.pl, www.um.gliwice.pl.



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- nauczyciel historii – wykształcenie wyższe, przygotowanie 

pedagogiczne, miejsce pracy: Pyskowice,
- nauczyciel języka angielskiego – wykształcenie wyższe, 

przygotowanie pedagogiczne, miejsce pracy: Pyskowice,
- nauczyciel bibliotekarz – wykształcenie wyższe, miejsce 

pracy: Knurów,
- pracownik działu marketingu – wykształcenie wyższe (mar-

keting i zarządzanie), prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi 
komputera, miejsce pracy: Gliwice,

- dziennikarz lub politolog – wykształcenie wyższe, umiejęt-
ność obsługi komputera, znajomość języka obcego, miejsce 
pracy: Gliwice,

- specjalista ds. marketingu – wykształcenie wyższe (zarzą-
dzanie i marketing), miejsce pracy: Gliwice,

- inżynier budownictwa ogólnego – wykształcenie wyższe, 
miejsce pracy: Gliwice,

- elektryk – wykształcenie średnie, minimum 3 lata doświad-
czenia, mile widziane uprawnienia SEP do 1 KV, miejsce 
pracy: Gliwice,

- elektronik – wykształcenie średnie, może być absolwent, 
miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca – wykształcenie średnie, miejsce pracy: Pysko-
wice,

- kosmetyczka – wykształcenie średnie policealne, miejsce 

pracy: Gliwice,
- dmuchacz szkła – wykształcenie zawodowe, zdolności ma-

nualne, miejsce pracy: Gliwice,
- barmanka – doświadczenie przy obsłudze kasy fiskalnej mini-

mum pół roku, osoba z Knurowa lub z własnym samochodem, 
miejsce pracy: Knurów,

- pomoc kuchenna-kucharka – miejsce pracy: Gliwice,
- kucharz – wykształcenie zawodowe gastronomiczne, miejsce 

pracy: Gliwice,
- cieśla – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata doświad-

czenia, miejsce pracy: Gliwice i teren Śląska,
- murarz-tynkarz – miejsce pracy: Gliwice,
- montażysta stolarki PCV – prawo jazdy kat. B, miejsce pra-

cy: okolice Knurowa,
- kierowca-sprzedawca – wykształcenie średnie, prawo jazdy 

kat. B, miejsce pracy: Pyskowice,
- spawacz – wykształcenie zawodowe, uprawnienia wg DIN EN 

287-1 (W 03), miejsce pracy: Gliwice,
- spawacz – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata do-

świadczenia, uprawnienia: UDT, gazowe wg PN-EN 287-1, 
MAG wg PN-EN 287-1, miejsce pracy: teren Śląska,

- ślusarz narzędziowy – wykształcenie średnie techniczne, 
minimum 3 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,

- laborant – wykształcenie średnie chemiczne lub ceramiczne, 
miejsce pracy: Gliwice.

KINO AMOK
q 25 czerwca - 2 września: 

PRZERWA WAKACYJNA

KINO TEATR „X”
q 21 lipca: Shrek 2 (10.00, 16.00, 18.00)
q 22 lipca: Shrek 2 (10.00, 16.00, 18.00, 20.00)
q 23-29 lipca: Świt żywych trupów (18.00, 20.00)

KINO BAJKA
q 22 lipca: Mój brat niedźwiedź (11.00, 16.30),
   Dirty dancing 2 (18.00),
   Amnezja (20.00)
q 23 lipca: Król Artur (17.30, 20.00)
q 24 - 25 lipca: Król Artur (15.00, 17.30, 20.00)
q 26 - 29 lipca: Król Artur (17.30, 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.


