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REMONTOWY 
WYŚCIG Z CZASEM
Trwają wakacyjne remonty 
obiektów oświatowych w Gliwi-
cach. Plany przewidują przepro-
wadzenie robót w kilkudziesięciu 
budynkach przedszkoli, szkół 
i innych placówek na terenie 
miasta. Ich łączny koszt wyniesie 
ok. 23,5 mln zł, pochodzących 
w większości ze środków bu-
dżetu miejskiego.

7
PRÓBNA 
ILUMINACJA
Mieszkańcy okolic gliwickiego 
Rynku i katedry ujrzeli nowe 
oblicze Zamku Piastowskiego 
w czwartek, 13 lipca, około godz. 
w pół do dziesiątej wieczorem.  
Iluminacja ta ma być w pełni 
gotowa 25 sierpnia. Oficjalną 
prezentację „świetlnej szaty” 
przewidziano natomiast na 
wrześniową edycję Gliwickich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego.

11
TEATRALNE 
ARCHIWALIA 
POSZUKIWANE!
W październiku w Ruinach 
Teatru Miejskiego zostanie za-
prezentowana multimedialna 
wystawa poświęcona dziejom 
tego obiektu. Już teraz poszu-
kiwane są ciekawe materiały ar-
chiwalne. Może ktoś ma jeszcze 
głęboko schowane w szufladzie 
stare fotografie lub bilety?

DOSTĘPNY TAKŻE
W KIOSKACH 

PRZEDWYBORCZE 
ZAMIESZANIE
- My niżej podpisani protestujemy przeciwko 
zamiarowi oddzielenia obwodu wyborczego 
obejmującego Stare Łabędy, od pozostałej 
części Łabęd, należącej do okręgu nr 1 i przy-
łączenia go do innego okręgu wyborczego 
- piszą w liście do prezydenta Gliwic zanie-
pokojeni mieszkańcy dzielnicy. Należy zatem 
wyjaśnić, że NIE MA PROJEKTU PODZIAŁU 
ŁABĘD, ponieważ między innymi obowiązujące 
prawo zabrania dzielenia integralnych dziel-
nic miast. Prawdopodobnie na terenie osiedla 
rozpoczęły się już przygotowania do czyjejś 
kampanii wyborczej, w której manipuluje się 
wiedzą i emocjami mieszkańców. 

dokończenie na str. 4

(NIE)ZNOŚNA LEKKOŚĆ 
BYTU
Rok temu Aeroklub Gliwicki świętował pół-
wiecze istnienia. Członkowie funkcjonującej 
w jego ramach SEKCJI SPADOCHRONOWEJ 
wyliczyli, iż przez ostatnie 50 lat oddano 
- bagatela - około 85 tys. skoków!

dokończenie na str. 9

OKRĘG WYBORCZY nr I 
- wybory samorządowe 2002 r.
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EGZAMIN 
PEŁEN ŚMIECHU
Jaką wiedzą dysponuje szesnastolatek? Czy może on już rywalizować z innymi pod 
względem mądrości życiowej i posiadanych umiejętności? Młodzi mieszkańcy Gliwic 
nie powinni mieć w tej materii żadnych kompleksów. Na tle swoich rówieśników z in-
nych miast i regionów prezentują się całkiem dobrze. 

Do wiosennego egzaminu gimnazjalnego w ro-
ku szkolnym 2005/2006 przystąpiło 2.148 trze-
cioklasistów z 16 gliwickich gimnazjów publicz-
nych. Najliczniej były reprezentowane trzy szko-
ły: „szóstka” (Sośnica) - 289 uczniów, „czwórka” 
(Trynek) - 213 uczniów oraz „siódemka” (Osie-
dle Powstańców Śląskich) - 212 uczniów. Naj-
mniej zdających było natomiast w trzech innych 
placówkach: „piętnastce” (ul. Górnych Wałów) 
- 77 uczniów, „czternastce” (ul. Zimnej Wody) 
- 63 uczniów oraz „dziewiątce” (ul. Kozielska) - 
53 uczniów. Egzamin składał się z dwóch czę-
ści: humanistycznej i matematyczno-przyrodni-
czej. Jego wyniki decydowały w dużym stopniu 
o przyjęciu szesnastolatków do szkół ponadgim-
nazjalnych.

Zestaw 26 zadań egzaminacyjnych z przed-
miotów humanistycznych był skonstruowany wo-
kół tematu „I śmiech niekiedy może być nauką”. 
Gimnazjaliści musieli wykazać się umiejętnościa-
mi i wiadomościami z języka polskiego, historii, 
wiedzy o społeczeństwie, a także plastyki. Ich 
wiedzę sprawdzano m.in. przy pomocy 20 te-
stów wielokrotnego wyboru. W sześciu przypad-
kach trzeba było samodzielnie formułować od-
powiedzi na postawione pytania. Egzamin trwał 
w sumie 120 minut. Za poprawne rozwiązanie 
wszystkich zadań można było zdobyć maksy-
malnie 50 punktów.

Zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców, łatwe 
okazało się czytanie i zrozumienie tekstów doty-
czących kultury. 

Tworzenie własnego tekstu 
było dla ogółu piszących 
umiarkowanie trudne. 

Zaobserwowano jednak widoczną różnicę mię-
dzy dziewczętami i chłopcami w tym względzie. 
Wyszło na jaw, że dla dziewcząt było to umiarko-
wanie trudne, a dla chłopców - trudne.

Gliwiccy gimnazjaliści uzyskali mimo wszyst-
ko niezłe wyniki. Zdobyli oni średnio od 31,96 
do 33,42 punktów z egzaminu humanistyczne-
go. W pięciostopniowej skali ocen uplasowali się 
pod tym względem na drugim miejscu w woje-
wództwie śląskim - ex aequo z gimnazjalistami 
z Częstochowy, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, 
Myszkowa, Sosnowca i Świętochłowic. Najlep-
si w tej rywalizacji okazali się natomiast w regio-

nie szesnastolatkowie z Bielska-Białej, Chorzo-
wa i powiatu bielskiego. Zdobyli oni średnio od 
33,43 do 34,64 punktów. 

Jeszcze lepiej gliwiczanie zaprezentowa-
li się w trakcie egzaminu z przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych. Obejmował on 34 za-
dania analityczne i problemowe. Gimnazjaliści 
musieli umiejętnie posługiwać się terminami, 
pojęciami i procedurami z zakresu matematy-
ki, fizyki, chemii, biologii i geografii. Wymagano 
od nich umiejętności wyszukiwania i stosowania 
potrzebnych informacji, wskazywania i opisywa-
nia faktów, związków oraz zależności przyczyno-
wo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych 
i czasowych, a także wykorzystywania posiada-
nej wiedzy do rozwiązywania problemów. Zestaw 
zadań składał się z 25 testów wielokrotnego wy-
boru i 9 pytań otwartych. 

Egzamin matematyczno-przyrodniczy trwał 
również 120 minut. Każdy ze zdających mógł 
zdobyć maksymalnie 50 punktów. Sprawdzian 
wiedzy okazał się dla piszących generalnie dość 
trudny. Analitycznymi zdolnościami wykazywali 
się bardziej chłopcy, niż dziewczęta. 

Najbardziej kłopotliwe dla 
gimnazjalistów było posługiwanie 
się językiem symboli i wyrażeń 
algebraicznych, a najłatwiejsze 
- objaśnianie zjawisk 
przyrodniczych. 

Gliwiccy szesnastolatkowie zdobyli średnio 
od 25,26 do 26,92 punktów z egzaminu z przed-
miotów ścisłych i przyrodniczych. Czy to dużo? 
Wystarczy sobie uzmysłowić, że w pięciostopnio-
wej skali ocen zajęli pod tym względem pierw-
sze miejsce w województwie śląskim - ex aequo 
z gimnazjalistami z Bielska-Białej i powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego.

Warto jeszcze porównać łączne rezultaty tego-
rocznych egzaminów gimnazjalnych (obu części) 
w Gliwicach, województwie śląskim i całym kra-
ju. Średni wynik w mieście wyniósł 58,76 punk-
tów, w województwie - 55,56 pkt, a w Polsce - 
55,30 pkt. Dzięki dobrym (relatywnie) wynikom 
młodzi gliwiczanie nie mieli w tym roku większych 
kłopotów z przyjęciem do szkół ponadgimnazjal-
nych. (luz)

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej przygotowuje Gliwickie 
Forum Europejskie pt. „Organizacje pozarządowe w Europie i dla 
Europy”. Spotkanie powinno ułatwić wymianę doświadczeń, 
kontaktów i wiedzy pomiędzy instytucjami, organizacjami oraz 
szkolnymi klubami, które zajmują się tematyką europejską lub 
działają dzięki wsparciu z unijnych funduszy strukturalnych. 

POZARZĄDOWE FORUM

„KROKUS” NA BIS
Od końca czerwca w Gliwicach - Łabędach istnieje Filia 
Klubu Abstynentów KROKUS. Jej siedzibą jest budynek 
przy ul. Wolności 1a (w przeszłości znajdował się tam 
Dom Kultury). Filię utworzono w pok. 110 na I piętrze. 
Jest ona czynna we wtorki, środy i soboty od godz. 17.00 
do 20.00. 

Ośrodek ułatwia mieszkańcom dzielnicy korzystanie z głównych 
form pomocy w przypadkach uzależnień. Oferuje też wsparcie psycho-
loga - terapeuty. - Otwarciu naszego punktu w Łabędach towarzyszył 
IV Rajd Rowerowy. Jego finał rozegrano w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektu - relacjonują przedstawiciele KROKUSA. - Przygotowaliśmy 
również festyn wakacyjny dla dzieci. Obfitował on w liczne konkuren-
cje sprawnościowe z nagrodami. Oprawę muzyczną zapewnił zespół 
DIAMENT, funkcjonujący na co dzień przy klubie KROKUS. 

- W gronie zaproszonych gości znaleźli się: reprezentanci władz 
samorządowych, szefowie ośrodka SZANSA w Pławniowicach oraz 
Ośrodka Leczenia Uzależnień przy ul. Dębowej w Gliwicach. Obec-
ni byli także przedstawiciele firmy zarządzającej nieruchomościami, 
która nieodpłatnie udostępniła pomieszczenia dla potrzeb naszej filii 
- informuje prezes klubu. (kik)

Do udziału w Forum zaproszo-
no organizacje pozarządowe z wo-
jewództw śląskiego, opolskiego 
oraz regionów partnerskich - Pół-
nocnej Nadrenii-Westfalii i Nadre-
nii Palatynatu. Ich przedstawicie-
le będą mogli nawiązać nowe kon-
takty lub zacieśnić dotychczasową 
współpracę. 

W programie Forum znajdą się 
warsztaty dotyczące budowania 

podstaw partnerstwa, pozyskiwa-
nia środków z funduszy unijnych, 
poszukiwania wspólnych obsza-
rów działań i wspólnych zaintere-
sowań. Spotkanie zaplanowano na 
9 września, ale DWPN już teraz za-
chęca do współpracy organizacje 
i instytucje z województw śląskiego 
i opolskiego. - Warto przygotować 
stoiska informacyjne i zaprezento-
wać innym uczestnikom zrealizo-
wane projekty. Chcemy, aby te sto-
iska pełniły równocześnie funkcję 
punktów konsultacyjnych, w któ-
rych będzie można porozmawiać 
na temat doświadczeń w pozyski-
waniu środków unijnych lub roz-
wiązywania problemów pojawia-
jących się w trakcie realizacji pro-
jektów europejskich - opowiadają 
organizatorzy. 

Forum będzie podzielone na 
cztery bloki tematyczne: „Akty-
wizacja młodzieży - wolontariat 
i Program Młodzież”, „Fundusze 
strukturalne dla NGO - perspek-
tywy na lata 2007-2013” (NGO - 
non governmental organizations), 
„Partnerstwa i sieci organizacji 
pozarządowych - jak zbudować 
i jak czerpać z nich obopólne ko-
rzyści”, „Lekcje dla Śląska: rewi-

talizacja terenów poprzemysło-
wych na cele kulturalne w kontek-
ście funduszy europejskich - rola 
i znaczenie organizacji pozarządo-
wych”. Propozycje dotyczące for-
my udziału w Forum należy prze-
kazywać do 31 lipca. DWPN może 
bezpłatnie udostępnić zadaszone 
stoiska tym organizacjom i insty-
tucjom, które przedstawią naja-
trakcyjniejsze oferty. Szczegóło-
we informacje można znaleźć na 
stronie internetowej www.haus.pl 
lub uzyskać u Anny Antoniak-
Tannenberg (tel. 032-232-49-02 
wew. 222, faks: 032-232-49-01, 
e-mail: anna.antoniak@haus.pl). 
Projekt jest wspierany ze środ-
ków Konsulatu Generalnego Re-
publiki Federalnej Niemiec we Wro-
cławiu. (al)
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REMONTOWY 
WYŚCIG Z CZASEM

Trwają wakacyjne remonty obiektów oświatowych w Gliwicach. Plany przewidują 
przeprowadzenie robót w kilkudziesięciu budynkach przedszkoli, szkół i innych 
placówek na terenie miasta. Ich łączny koszt wyniesie ok. 23,5 mln zł, pochodzą-
cych w większości ze środków budżetu miejskiego. Niektóre z realizowanych zadań 
będą zaś finansowane w części z pieniędzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 - To ponad dwu-
krotny wzrost nakładów 
w porównaniu z ubie-
głym rokiem. Letnie 
remonty szkół i innych 
obiektów opiekuńczo-
edukacyjnych w mie-

ście pochłonęły wówczas ok. 9 mln zł - informuje Kry-
styna Pilsyk, pełniąca obowiązki naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Remontów UM w Gliwicach. Głównym po-
wodem takiego zjawiska jest prowadzona w bieżącym 
roku kosztowna, ale nieodzowna termomodernizacja 
(ocieplenie) budynków gliwickich szkół i przedszkoli. 
To duża pozycja w tegorocznym budżecie remonto-
wym - ok. 8 mln zł. Pracami objęto już: SP nr 5, 9, 10, 
41, Gimnazja nr 3, 4 i 10, Górnośląskie Centrum Edu-
kacyjne oraz Zespół Szkół Łączności. 

W bieżącym roku zaplanowano rozpoczęcie 
prac termomodernizacyjnych w kolejnych 
21 placówkach edukacyjnych: 
PM nr 5, 6, 17, 20, 28, 29, 38, 
Gimnazjum nr 6, SP nr 7, 16, 18, 20, 
III LO, ZSO nr 3, 5 i 10, 
Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, 
Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, 
Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych, 
Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, 
Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.

W trakcie wakacji przewiduje się m.in. - podob-
nie jak w latach ubiegłych - wykonanie remontów 
dachów, sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyj-
nych w wielu placówkach. Planuje się również wy-
mianę stolarki okiennej oraz gruntowną moderni-
zację instalacji centralnego ogrzewania w licznych 
obiektach. Najwięcej środków finansowych (nie li-
cząc potężnych nakładów na termorenowację) prze-
znaczono na remonty budynków: Zespołu Szkół Gim-
nazjalnych przy ul. Ziemowita 12 (roboty elewacyj-
ne, modernizacja instalacji c.o., oświetlenie budynku 
- ok. 790 tysięcy zł), Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 11 przy ul. Dolnych Wałów 29 (roboty ele-
wacyjne, nowe oświetlenie zabytkowego gmachu - 
prawie 670 tysięcy zł), Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 przy ul. Partyzantów w Łabędach (mo-
dernizacja kotłowni gazowej - blisko 460 tysięcy zł) 
oraz SP nr 11 przy ul. Pocztowej w Ligocie Zabrskiej 
(nowa wymiennikownia ciepła, wymiana instalacji 
c.o. - 220 tysięcy zł).

W dziesięciu obiektach oświatowych (SP nr 5, 
7, 9, 11, 14, 18 i 36, Gimnazjum nr 6, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 10 oraz Zespół Szkół Bu-
dowlano-Ceramicznych) postanowiono ponadto wy-
remontować obiekty sportowe - sale gimnastyczne 

z zapleczem i boiska. Przed-
sięwzięcia te pochłoną w su-
mie ok.1,9 mln zł. 

Wykonawcami robót są we wszyst-
kich przypadkach lokalne firmy wyło-
nione w drodze przetargów. Tylko nie-
które z nich pochodzą spoza Gliwic 
- W większości przypadków remonty 
powinny zostać ukończone do 31 sierp-
nia br. Dotyczy to zwłaszcza termoreno-
wacji obiektów oświatowych. Nieliczne 
z pozostałych zadań mogą natomiast 
zająć trochę więcej czasu. Prowadze-
nie ostatnich robót w okresie jesiennym 
nie będzie jednak w ogóle kolidowało 
z zajęciami oświatowymi - zapewnia 
Krystyna Pilsyk. (luz) 

Montaż instalacji wodnej w budynku 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ul. Jasna 31)

Wyremontowany dach Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Jana Śliwki 8

Prace termomodernizacyjne budynku 
Zespołu Szkół Łączności (ul. Warszawska 35) 

w pełnym toku

Górnośląskie Centrum Edukacyjne przy ul. Okrzei powoli zmienia oblicze 

A w SP nr 36 (ul. Robotnicza 6) trwa remont dachu ...

... oraz sali gimnastcznej

... wejścia głównego ...

W Sośnicy przy ul. Przedwiośnie 2 powstaje nowej boisko szkolne fot. W. Baran
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PRZEDWYBORCZE 
ZAMIESZANIE

Cztery lata temu mieszkańcy Gliwic wybierali 28 radnych. Ponad 200-ty-
sięczne miasto podzielono na 5 okręgów wyborczych. Po 5 rajców wyłoniono 
w okręgach wyborczych nr: 1 (Czechowice, Łabędy, Stare Łabędy, Kopernik, 
Obrońców Pokoju), 2 (Żerniki, Szobiszowice, Millenium, Zatorze, Podlesie, 
Powstańców Śląskich), 3 (Śródmieście, Gwardii Ludowej, Góry Chełmskiej) 
oraz 4 (Politechnika, Sośnica, Ligota Zabrska, Robotnicza). Najwięcej - bo aż 
8 radnych - wytypowano w okręgu wyborczym nr 5 (Brzezinka, Stare Gliwice, 
Wójtowa Wieś, Bojków, Wilcze Gardło, Ostropa, Osiedle Waryńskiego, Osie-
dle Zubrzyckiego, Trynek, Sikornik). 

Wybory samorządowe z 27 października 2002 roku nie wzbudziły dużego za-
interesowania społecznego - informowała Miejska Komisja Wyborcza w Gliwi-
cach. Wzięło w nich udział zaledwie 29,3% ogółu uprawnionych mieszkańców 
miasta. Najwięcej głosów oddano na kandydatów centroprawicowej „Koalicji 
dla Gliwic” - 12.036 (26,3%). Na drugim miejscu w tej rywalizacji uplasowali się 
kandydaci SLD-UP. Zdobyli oni 11.367 głosów (24,48%). W dalszej kolejności 
znaleźli się kandydaci Dzielnicowych List Mieszkańców z liczbą 5.831 głosów 
(12,74%) oraz „Prawa, Sprawiedliwości, Rodziny”, których poparło 5.515 wy-
borców (12%). Mandaty radnych RM uzyskali wówczas:
- z listy SLD-UP: Tadeusz Bielesz, Iwona Filar, Michał Jaśniok, Wojciech 

Kuszkowski, Janusz Łapiński, Janusz Marcinów, Stanisław Ogryzek, Sta-
nisław Orzech, Andrzej Sypek, Adam Widuch i Jan Zalczyk, 

- z listy „Koalicji dla Gliwic”: Zygmunt Frankiewicz, Tadeusz Grabowiecki, 
Andrzej Jarczewski, Józef Łoś, Adam Malik, Janusz Moszyński, Marek 
Pszonak, Ryszard Trzebuniak, Ewa Więckowska i Ryszard Wilk, 

- z Dzielnicowych List Mieszkańców: Ryszard Buczek, Mieczysław Kosz-
ka, Krystyna Sowa i Jan Wiśniewski, 

- z listy „Prawo, Sprawiedliwość, Rodzina”: Aleksander Chłopek, Ryszard 
Malec i Jadwiga Rudnicka.

Ponadto przewidziany w ordynacji 5-procentowy próg wyborczy przekroczy-
ły: Liga Polskich Rodzin - 3.039 głosów (6,64%) oraz „Unia dla Gliwic” - 2.839 
głosów (6,2%). Ugrupowania te nie zdobyły mandatów do Rady Miejskiej. Po-
zostałe komitety nie przekroczyły ustawowego progu wyborczego.

Do końca sierpnia przytłaczająca część ponad 80 punktów obsługi paszportowej 
w województwie śląskim zostanie zlikwidowana. Jest jednak realna szansa, że na 
Śląsku pozostaną nie 3 (jak pierwotnie zakładano), lecz aż 7 biur paszportowych. Do-
tyczy to placówek w Katowicach, Częstochowie, Bielsku - Białej, Bytomiu, Rybniku 
i Gliwicach. 

CO NOWEGO 
W SPRAWIE PASZPORTÓW?

NA KŁOPOTY... SAMORZĄDY
Jak rozwiązać naglący problem podwyżek płac dla pracowników służby zdrowia? Co 
zrobić, aby zapobiec spodziewanej zapaści finansowej placówek zdrowotnych? Jak 
- skutecznie - kontynuować restrukturyzację ZOZ-ów? Na te pytania starał się odpo-
wiedzieć Jerzy Miller, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. 

dokończenie ze str. 1
- Chcemy wziąć udział w zbliżających się wyborach samorządowych, 

wybierając spośród tych samych kandydatów do Rady Miejskiej w Gli-
wicach, co inni mieszkańcy naszej dzielnicy - argumentują autorzy listu. 
- Łabędy stanowią całość od początku swego istnienia, przy czym tzw. 
Stare Łabędy to najstarsza ich część, integralnie związana z pozostałymi. 
Łączy nas wszystko: współpracujące z sobą szkoły, parafie, zakłady pra-
cy, organizacje społeczne i stowarzyszenia, a przede wszystkim potrze-
by i oczekiwania społeczne. Zamiar dzielenia dzielnicy na dwie czę-
ści uważamy za próbę ograniczenia naszych możliwości wpływania 
na wynik wyborów (pisownia oryginalna - dopisek red.). 

- To kolejne pismo, świadczące o narastającym zamieszaniu przed-
wyborczym. W Łabędach przygotowywany jest sprzeciw wobec czegoś, 
co nie istnieje! - stwierdza z irytacją Marek Jarzębowski, rzecznik praso-
wy UM w Gliwicach. - Nie wiem, skąd wziął się tak absurdalny pomysł. 
Projekty uchwał podziału miasta na okręgi wyborcze zostaną rozpatrzo-
ne przez radnych w najbliższą środę (26 lipca). W każdym z tych doku-
mentów - zgodnie zresztą z kilkunastoletnią tradycją gliwickich wyborów 
samorządowych - dzielnica Łabędy jest traktowana jako integralna część 
tego samego okręgu wyborczego! Powtarza się chyba schemat, z którym 
zetknęliśmy się przy okazji tworzenia „zielonej” linii autobusowej Sośni-
ca - Kąpielisko Leśne. Kolejny raz przypisuje się autorstwo jakiejś idei ko-
muś zupełnie innemu. (kik)

 
Lipcowe posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 15.00. Radni zaj-

mą się m.in. projektem prezydenta miasta w sprawie podziału Gliwic 
na 4 okręgi wyborcze. 

- Nasze miasto liczy obecnie 192.524 stałych mieszkańców. Kolokwialnie 
rzecz ujmując, spadliśmy poniżej poziomu dwustu tysięcy osób, przez co tra-
filiśmy do innej przegrody w tabeli Ustawy o samorządzie gminnym. W przy-
padku radnych oznacza to, że ich liczba w następnej kadencji zmniejszy się 
z 28 do 25 (zgodnie z art. 17 Ustawy o samorządzie gminnym - przypis red.). 
W każdym z okręgów uprawnieni do udziału w głosowaniu mieszkańcy Gli-
wic wybiorą od 5 do 8 członków Rady Miejskiej. Jeśli ustanowimy 5 okręgów 
wyborczych (tak jak to było podczas ostatnich wyborów samorządowych), 
to w każdym z nich gliwiczanie wyłonią po 5 rajców. Co za tym idzie, zgodnie 
z zasadą reprezentatywności na jeden mandat będzie musiało przypaść tyle 
samo wyborców. Wydaje się to nieskomplikowane, lecz bardzo trudno jest - 
bez naruszania granic administracyjnych poszczególnych dzielnic i osiedli - 
uzyskać taki podział. Co gorsza, jest on kompletnie nieelastyczny, a w dodat-
ku - nienaturalny - przyznaje Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. 

Argumentuje on, iż podział na 5 okręgów wyborczych nie uwzględni zmie-
niającej się demografii miasta. - Niektóre dzielnice mają coraz więcej miesz-
kańców i rozwijają się, a inne - po prostu się kurczą. Za chwilę możemy więc 
mieć sytuację praktycznie nierozwiązywalną, wymagającą daleko idących 
zmian granic administracyjnych poszczególnych okręgów przy okazji następ-
nych wyborów samorządowych - podkreśla prezydent. - Chodzi natomiast 
o to, aby podzielić Gliwice w sposób logiczny i funkcjonujący przez wiele lat. 
Ustanowienie 4 okręgów wyborczych, uwzględniających zmieniającą się licz-
bę mieszkańców i nie naruszających utrwalonych już tradycji, stworzy duże 
prawdopodobieństwo trwałości i stałości tego rozwiązania. Radni zostaliby 
powołani w proporcji 6 - 7 - 5 - 7.

Negocjacje na finiszu - tak można scharakte-
ryzować stan rozmów prowadzonych między wła-
dzami samorządowymi Gliwic a wojewodą ślą-
skim. Już wkrótce (być może pod koniec miesią-
ca) należy się spodziewać finalizacji porozumie-
nia w sprawie utrzymania biura paszportowego 
w Gliwicach. - Wojewoda oczekuje, że sfinansu-
jemy wydatki rzeczowe związane z obsługą pasz-
portową mieszkańców miasta i powiatu. My przy-
staniemy na te warunki, chociaż uważamy, że ta-
ka sytuacja nie jest normalna! W imię idei „taniego 
państwa” będziemy bowiem przelewać pieniądze 
z budżetu samorządu do kieszeni administracji 
rządowej - wyjaśnia Zygmunt Frankiewicz, pre-
zydent Gliwic. - Nie mamy jednak innego wyjścia, 
więc się zgodzimy. Na całe szczęście wymagane 
kwoty nie są wysokie (ok. 25 tys. zł rocznie), po-
za tym dzięki temu mieszkańcy nie będą musieli 
jeździć do Katowic w celu załatwienia formalno-
ści paszportowych.

Obsługa paszportowa będzie prowadzona 
początkowo w dotychczasowej siedzibie, w po-
mieszczeniach przy ul. Powstańców Warszawy 

10. Później, zgodnie z postanowieniami czerw-
cowej uchwały RM w Gliwicach, powinna być re-
alizowana w gmachu Urzędu Miejskiego. Władze 
samorządowe mają pokrywać wydatki związane 
z: uruchomieniem łączy internetowych, utrzymywa-
niem stanowisk biura oraz transportem dokumen-
tów i kwestionariuszy do Katowic i z powrotem. 

- Sprawy nabrały właściwego tempa, ale nie 
jest tak optymistycznie, jak można by się spo-
dziewać. Okazuje się bowiem, że władze samo-
rządowe nie przejmą od wojewody śląskiego za-
dania obsługi paszportowej. Na to nie zgadza 
się MSWiA. Będziemy jednak współfinansować 
to przedsięwzięcie - a to jest problem, który do-
strzegają nasi prawnicy i skarbnik miasta. Posta-
wili oni właściwe pytanie: dlaczego samorząd ma 
płacić za coś, co nie jest jego zadaniem? - zasta-
nawia się prezydent Gliwic. - Urząd Wojewódz-
ki twierdzi jednak, że istnieje prawna możliwość 
satysfakcjonującego rozwiązania tego problemu. 
Dlatego też oczekujemy, że to wojewoda przed-
stawi ostateczny projekt umowy. Wtedy też chęt-
nie ją zrealizujemy. (kik)

Szef NFZ spotkał się niedawno w gli-
wickim magistracie z dyrektorami gliwickich 
szpitali oraz prezydentami i starostami, zrze-
szonymi w Śląskim Związku Gmin i Powia-
tów. Inicjatorkami spotkania były posłanki 
Ewa Więckowska i Beata Małecka - Libe-
ra. Kwestie, poruszone podczas dyskusji, 
wywołują irytację samorządowców.

Przypomnijmy, że minister zdrowia Zbi-
gniew Religa obiecał protestującym leka-
rzom przyznanie natychmiastowych podwy-
żek płac w zamian za zawieszenie strajków. 
Okazało się jednak, że rząd może wypłacić 
odpowiednie kwoty... dopiero od paździer-
nika. Problem uiszczenia żądanych kwot za okres 
od lipca do września br. przerzucono zatem na or-
gany założycielskie placówek medycznych, czyli 
w większości lokalne samorządy. Rzecz w tym, że 
zgodnie z obowiązującym prawem nie mogą one 
finansować pensji dla pracowników służby zdro-
wia. To rola NFZ i Ministerstwa Zdrowia - przypo-
minają.

- Skala problemu podwyżek dla lekarzy narasta. 
Jest większa i znacznie poważniejsza niż zadłuże-
nie czy roszczenia w innych dziedzinach gospo-
darki, np. górnictwie - zauważa Zygmunt Frankie-
wicz, prezydent Gliwic, a zarazem szef Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. - Najgorsze jest jednak 
to, że wbrew logice finansów publicznych próbuje 
się zepchnąć te kwestie - ot, tak - na samorządy 
terytorialne. To na nas przerzuca się ciężar likwi-
dacji realnych zadłużeń placówek zdrowotnych, 
a  dodatkowo próbuje się jeszcze wymusić okre-
sowe, „pomostowe” finansowanie podwyżek płac. 
Uprzejmie więc informuję, że samorządy mogą ja-
ko tzw. organy założycielskie szpitali finansować 
remonty,, zakupy dodatkowego wyposażenia, pro-
gramy kształcenia lekarzy i programy zdrowotne. 
Nie mogą wypłacać pracownikom służby zdrowia 
dodatkowych uposażeń. Ponadto, są to ogrom-
ne kwoty, które mogą zachwiać budżet niejedne-
go powiatu. 

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z Jerzym 
Millerem samorządowcy zgodzili się, że postula-
ty dotyczące wzrostu środków NFZ na ochronę 

zdrowia w województwie śląskim są uzasadnio-
ne. W przeciwnym wypadku dojdzie do powtórki 
z „ustawy 203”, która doprowadziła do gigantycznych 
kłopotów wiele publicznych placówek szpitalnych. 
- Pieniądze na podwyżki dla lekarzy mają pocho-
dzić ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Jest bardzo prawdopodobne, że poszukując pienię-
dzy instytucja ta sięgnie do puli, którą przeznaczo-
no pierwotnie na sfinansowanie usług medycznych 
ponad przydzielone limity. Tym sposobem wypłaty 
znaczących podwyżek nastąpią, ale ich skutki od-
czują gwałtownie szpitale oraz pacjenci - zabrak-
nie pieniędzy na wykup wykonanych świadczeń. 
Herbata od samego mieszania nie stanie się słod-
sza - ostrzega Zygmunt Frankiewicz.

Jeśli zakłady opieki zdrowotnej popadną w dłu-
gi, to - w ostatecznym rozrachunku - koszty spłaty 
poniosą organy założycielskie (samorządy), a co 
za tym idzie - lokalni podatnicy. W dodatku w Gliwi-
cach zniweczone zostaną pozytywne efekty trudnej 
restrukturyzacji szpitali, ocenianej przez Jerzego 
Millera jako „przedsięwzięcie sensowne, bardzo 
odważne i realizowane we właściwym kierunku”. 
- Realizacja rządowych obietnic podwyżek płac dla 
lekarzy jawi się jako splot oszukańczych i cynicz-
nych praktyk, których z pewnością nie spodzie-
wali się sami zainteresowani. Może się bowiem 
zdarzyć, że aby wypłacić pracownikom podwyżki, 
trzeba będzie popaść w kolejne długi. Kryzys zo-
stanie tylko chwilowo zażegnany.  Czy o to właśnie 
chodziło? - zastanawia się szef Śląskiego Związ-
ku Gmin i Powiatów. (kik)
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KOMUNIKAT DROGOWY
W środę, 19 lipca, ul. Elsnera została w części zamknięta dla ruchu kołowego - zawiada-
mia Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. 

Dotyczy to odcinka drogi od ul. Żernickiej do ul. Szymanowskiego. Powodem takiej decyzji jest koniecz-
ność wykonania tzw. odtworzeniowych robót drogowych po budowie kanalizacji w tym rejonie miasta. War-
to przypomnieć, że katowicka firma wykonująca to zadanie inwestycyjne zbankrutowała, a sąd ogłosił jej 
upadłość. Celem przedsięwzięcia realizowanego obecnie przez PRUiM jest przywrócenie przejezdności 
ul. Elsnera i innych rozkopanych dotąd ulic w Żernikach. - Nie można dziś precyzyjnie określić terminu za-
kończenia prac. Będzie to w dużym stopniu uzależnione od lokalnych warunków - wyjaśnia Jerzy Mikulski, 
dyrektor generalny przedsiębiorstwa. Firma apeluje do kierowców o przestrzeganie ustawionych znaków 
drogowych, informujących o trasach objazdów. PRUiM przeprasza wszystkich zainteresowanych za po-
wstałe z tego powodu utrudnienia. (luz)

Życie jest pełne nonsensów i paradoksów. Można je także zaobserwować w kon-
taktach samorządu z administracją rządową. Jeden z takich przypadków zdarzył 
się m.in. w Gliwicach. Majowe nagrody pieniężne z budżetu miejskiego dla wyróż-
niających się gliwickich policjantów nie trafiły jeszcze do ich rąk, bo … minister 
spraw wewnętrznych i administracji nie wyraził dotąd zgody na wypłacenie im 
tych gratyfikacji.

W OPARACH ABSURDU

AKCJA „NOC - STOP”
Komenda Miejska Policji realizuje - wespół z gliwickim 
samorządem - program prewencyjny „NOC - STOP”. Jego 
celem jest zapobieganie kradzieżom aut. Złodziejskie dzia-
łania ma utrudniać specjalny znaczek odblaskowy. 

Akcja jest prowadzona w dużych miastach na terenie całego kra-
ju. Powinna przyczynić się do zmniejszenia liczby kradzionych samo-
chodów. Pomysł polega na oznakowaniu pojazdów nalepkami z napi-
sem „NOC - STOP”. Przygotowano je z myślą o tych kierowcach, któ-
rzy deklarują, że nie będą korzystać z samochodów w godzinach od 
24.00 do 5.00. - Mogą oni otrzymać dwie nalepki, które trzeba nakleić 
na przedniej i tylnej szybie - w prawym górnym rogu. Są to odblasko-
we znaczki, dobrze widoczne po zmroku. Łatwo dostrzegą je policjan-
ci i będzie to dla nich wskazówka, że takie samochody warto kontro-
lować. W ten sposób wzrośnie szansa na zidentyfikowanie nocą po-
jazdów, które mogły zostać skradzione - wyjaśnia Arkadiusz Ciozak, 
rzecznik prasowy KMP w Gliwicach. 

Naklejki można odbierać w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Po-
wstańców Warszawy 12 przez całą dobę (w recepcji) lub na stanowi-
skach rejestracji pojazdów w Biurze Obsługi Interesantów na parterze 
Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 - w godzinach pracy magi-
stratu (od poniedziałku do środy od 8.00 do 16.00, w czwartek od 8.00 
do 17.00, w piątek od 8.00 do 15.00). - Przy odbiorze właściciel pojazdu 
powinien okazać swój dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny auta 
- informuje Arkadiusz Ciozak. Posiadanie naklejki nie oznacza, że kie-
rowca nie może w ogóle jeździć nocą swoim samochodem. - To jedy-
nie wskazówka dla funkcjonariuszy, kontrolujących auta. Jeżeli usta-
lą, że za kierownicą siedzi właściciel pojazdu, to interwencja zakończy 
się rutynową kontrolą drogową - podkreśla rzecznik. (al)

Nie od dziś wiadomo, że poli-
cja jest instytucją rządową. Środ-
ki finansowe przeznaczone na jej 
działalność pochodzą z budże-
tu państwa. Utrzymywanie poli-
cji nie było nigdy zadaniem sa-
morządów. Jednakże władze sa-
morządowe Gliwic od lat wspo-
magają finansowo miejscowych 
stróżów prawa, bo są chronicz-
nie niedofinansowani. 

Podjęto między innymi po-
mysł finansowania z budżetu 
miejskiego corocznych nagród 
dla wyróżniających się policjan-
tów. Kandydatury najlepszych 
funkcjonariuszy są każdorazo-
wo zgłaszane przez Komen-
dę Miejską Policji w Gliwicach. 
W marcu br. tak się właśnie sta-
ło. Teofil Marcinkowski, zastęp-
ca komendanta miejskiego po-
licji, przedstawił kandydatury 
6 policjantów, którzy wyróżnili 
się w 2005 roku. Prezydent Gli-
wic postanowił przyznać im jed-
norazowe gratyfikacje w łącznej 

wysokości 4 tysięcy złotych. For-
malna decyzja w tej sprawie za-
padła na kwietniowej sesji Rady 
Miejskiej. 

W gronie wyróżnionych stró-
żów prawa znaleźli się dzielni-
cowi - Dariusz Matias, Marcin 
Mazurek i Tomasz Kutta oraz 
policjanci ogniwa patrolowo-in-
terwencyjnego - Robert Stolar-
czyk, Michał Jaworski i Grzegorz 
Oryga. Przeznaczone dla nich 
pieniądze zostały przekazane 
na konto Wojewódzkiego Fun-
duszu Wsparcia Policji w Kato-
wicach. Stosowny przelew ban-
kowy z Urzędu Miejskiego nosi 
datę 24 maja 2006 roku. Do po-
łowy lipca br. żaden z zaintere-
sowanych policjantów nie otrzy-
mał jednak przyznanych im na-
gród.

Dlaczego? Odpowiedź na to 
pytanie jest zawarta w krótkim pi-
śmie KMP, nadesłanym w ubie-
głym tygodniu do UM: - Środki 
zostaną wypłacone niezwłocz-

nie po uzyskaniu zgody mini-
stra spraw wewnętrznych i admi-
nistracji na dokonanie wydatków 
z funduszu celowego ponad plan 
2006 roku. Cóż to oznacza? Tyl-
ko jedno: minister z nieznanych 
powodów wstrzymuje wypłatę 
nagród dla najlepszych w na-
szym mieście policjantów.

- Uważam, że jest to skandal. 
Nasze pieniądze, które w pro-
stej linii powinny trafić do gliwic-
kich policjantów, są blokowane 
w MSWiA, choć miały tamtędy 
przechodzić tylko po drodze (bo 
taki jest wymóg formalny). Postę-
powanie to jest zupełnie niezro-
zumiałe. Pieniądze nie pocho-
dzą z budżetu MSWiA, a mimo 
to służby ministerialne roszczą 
sobie do nich prawo. Nikt nie wie, 
kiedy nagrody zostaną wreszcie 
wypłacone gliwickim policjantom. 
Jak długo będą jeszcze musie-
li czekać na swoje pieniądze? - 
komentuje Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent miasta. (luz)

EUROPEJSKIE PARAMETRY DK 88

Zakończono procedurę przetargową na przebudowę 
7-kilometrowego odcinka drogi krajowej 88 (tzw. starej 
autostrady). Kontrola przetargu, przeprowadzona przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zakończyła się 
pomyślnie. W czwartek, 20 lipca, o godz. 10.00, w sali 
136 Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie podpisana 
umowa z wykonawcą przedsięwzięcia. Szwedzka firma 
NCC AB wraz z gliwickim PRUiM-em - za ponad 61 mln zł 
- gruntownie przebuduje drogę od Cmentarza Centralne-
go do Kleszczowa. Uzyska ona „europejskie” parametry. 
Składać się będzie z dwóch pasów ruchu o szerokości 
3,5 m każdy, dwóch dwumetrowych pasów awaryjnych 
i gruntowych poboczy po 0,75 m. Jezdnia zostanie wy-
konana z czterech warstw i przystosowana do przyjmo-
wania obciążeń 11,5 tony na oś pojazdu. Pięć istnieją-
cych na tym odcinku DK 88 wiaduktów zostanie roze-
branych i zastąpionych nowymi konstrukcjami. Wzdłuż 
drogi stanie 2.500 m ekranów akustycznych. Zadanie 
jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Roz-
woju Regionalnego - Sektorowy Program Operacyjny 
Transport. Unia refunduje większość kosztów kwalifiko-
wanych, a resztę pokryje miasto. Zakończenie przebu-
dowy zaplanowano na koniec 2007 r. (maj)

Z OSTATNIEJ CHWILI ...

Z policyjnych danych wynika, że samochody są najczęściej kradzione nocą. Natomiast nad ranem złodzie-
je często przemieszczają się nimi do tzw. „dziupli” lub „rozbieralni”. W ubiegłym roku w Gliwicach zginęły 
662 auta. Ponad połowa z nich została skradziona w nocy. Poza tym przestępcy przywłaszczyli sobie 110 sa-
mochodów w celu ich krótkotrwałego użycia. 

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI
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ALBERTIANA 2006 (Chrzanów - Kraków)
W drugiej połowie marca członkowie „Tęczy” pojawi-

li się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na 
wielkim finale VI Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości 
Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektu-
alnie ALBERTIANA. Zaprezentowali tam „Balladę Cygań-
ską” - barwną śpiewogrę, która pozwoliła im wywalczyć 
II nagrodę podczas eliminacji regionalnych w Chrzanowie. 
Organizatorem imprezy były: fundacja Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko” oraz Fundacja św. Brata Alberta. 

- Podczas uroczystej gali finałowej nasi aktorzy odebra-
li dyplom, nagrodę oraz pamiątkowe upominki. Dodatko-
wym, niezapomnianym wyróżnieniem było zaproszenie ca-
łego zespołu na występ do Krakowa, zorganizowany przez 
TVP 2 oraz fundację pani Anny - relacjonują opiekunowie 
zespołu. - „Wielki dzień” nastąpił 17 czerwca. Nasze wido-
wisko obejrzało na żywo wiele tysięcy osób, zgromadzo-
nych na płycie Rynku Głównego. Pokaz poprzedził koncert 

finałowy II edycji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Zaczarowanej Piosenki. Przegląd ten popro-
wadziły Lidia Jazgar i Anna Dymna. 
CHORZÓW - 2006

Drugie miejsce na bis! „Tęczowe” warsz-
taty wywalczyły tam srebrny medal II Festi-
walu Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
oraz Środowisk Integracyjnych. Podczas cho-
rzowskiej imprezy (25 marca - 2 kwietnia) ba-
wiło się i śpiewało blisko pięciuset uczestni-
ków z całego Śląska. Warto podkreślić, iż za-
szczytną nagrodę przyznano gliwiczanom 
w kategorii teatralnej powyżej lat 18. 
ŁAZY - 2006 

20 maja widowisko „Ballada Cygańska” 
otworzyło II Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 
Osób Niepełnosprawnych w Województwie Śląskim. Spotka-

nie to nie miało charakteru 
konkursu. Wszyscy uczest-
nicy, którzy przybyli do Łaz 
koło Zawiercia, otrzymali 
cenne nagrody i dyplomy.
FESTIWAL W DĄBRO-
WIE GÓRNICZEJ 

Pod koniec maja w Pa-
łacu Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej zorganizowano 
XII Ogólnopolski Festiwal 
Zespołów Artystycznych 
Domów Pomocy Społecz-
nej. - Przeżyliśmy tam wzru-
szające chwile, ponieważ 
otrzymaliśmy za występ 
„Szczególne Wyróżnienie” 
- zwierzają się opiekuno-
wie grupy. Podczas festi-
walu DPS - co warto za-
akcentować - nie przyzna-
je się miejsc, lecz właśnie - 
wyróżnienia. 

BEZY TEATRALNE 2006 - ZABRZE 
Przegląd Form Teatralno-Muzycznych „Bezy Teatralne 

2006” (Zabrze, 7 czerwca br.) zgromadził w sumie 11 ze-
społów. Trzy najlepsze otrzymały wyróżnienia bądź Grand 
Prix. Jak zaprezentowały się WTZ „Tęcza”? - Przypadło 
nam jedno z wyróżnień. Rzecz jasna za widowisko „Balla-
da Cygańska” - przypominają śpiewający aktorzy.
PODOLANY - 2006

Miejscowość o tej nazwie znajduje się niedaleko Wie-
liczki. Od 10 do 11 czerwca rywalizowali tam utalentowani 
i nie w pełni sprawni, słowem - uczestnicy IV Międzynaro-
dowego Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Nie-
pełnosprawnych. Impreza zgromadziła 29 grup z Polski 
i zagranicy. - Nasz zespół znalazł się w gronie pięciu lau-
reatów, biorących udział w koncercie finałowym. Imprezie 
patronował m.in. kardynał Dziwisz - opowiadają członko-
wie „Tęczy”. 
FESTIWAL TWÓRCZOŚCI - TYCHY 2006

Jak ciekawie pożegnać wiosnę? Najlepiej tańcem... 
i piosenką. 22 czerwca na scenie Teatru Małego w Ty-
chach zorganizowano VI Festiwal Piosenki i Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych. Zespół z Gliwic - z wokalistką 
Beatą Chmurą na czele - zdobył długo oczekiwane I miej-
sce. Podczas imprezy wystąpili niepełnosprawni artyści 
z całego województwa. (kik)

LATO Z KOMPUTEREM
Około 70 dzieci uczestniczy w wakacyjnych zajęciach pod hasłem „Lato z komputerem”. 
Choć spędzają wakacje w Gliwicach, nie grozi im nuda. Uczą się korzystania z internetu, 
wpisywania i formatowania tekstów oraz obsługi prostych programów graficznych. Przy 
okazji bawią się beztrosko i poznają nowych kolegów. O zorganizowanie im wolnego czasu 
zadbał Ośrodek Pomocy Społecznej.

Akcja ma charakter pilotażowy. Objęto nią dzieci z rodzin mieszkających w śródmieściu, znajdujących się 
pod opieką OPS. - Wybraliśmy dzieci w wieku od 9 do 15 lat, które nie wyjeżdżają na wakacje. Postanowili-
śmy zachęcić je do aktywnego i pożytecznego spędzania wolnych dni. Przygotowaliśmy przede wszystkim 
zajęcia informatyczne. Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać dzieci, że komputer to bardzo użyteczne 
narzędzie, służące nie tylko do testowania gier. Oczywiście nie chcemy, żeby uczestnicy naszej akcji czuli się 
w czasie wakacji jak w szkole. Dlatego nasze zajęcia mają częściowo formę zabawy. Poza tym „Lato z kom-
puterem” urozmaicają dodatkowo warsztaty plastyczne, gry integracyjne oraz konkursy. W przerwach serwu-
jemy natomiast słodki poczęstunek i napoje - informuje Brygida Jankowska, dyrektor OPS. 

Dzieci uczestniczą w miesięcznych 
turnusach - organizowanych w lipcu lub 
w sierpniu. Każdy obejmuje trzygodzinne 
zajęcia prowadzone przez pracowników 
i stażystów OPS, codziennie od ponie-
działku do piątku (od 9.00 do 12.00 lub 
od 12.30 do 15.30). Odbywają się one 
w siedzibie Gliwickiego Ośrodka Integra-
cji Niepełnosprawnych (ul. Zwycięstwa 
34). Właśnie ta placówka jest realizato-
rem przedsięwzięcia. - Dzieci są zadowo-
lone i przychodzą do nas systematycz-
nie. Chętnie włączają się w wykonywanie 
kolejnych zadań i interesują się wszyst-
kimi ćwiczeniami i zabawami. Wszystko 
wskazuje na to, że będziemy starać się 
organizować podobne akcje w przyszło-
ści - podkreśla Jakub Janiak, koordynator 
GOIN. Dodaje, że dzieci chciałyby spę-
dzać w ośrodku co najmniej pół dnia. 
- Jeżeli będzie taka możliwość, to pomy-
ślimy o wydłużeniu czasu zajęć powyżej 
trzech godzin - przewiduje.

W ramach każdego z turnusów od-
bywają się spotkania z osobami niepeł-
nosprawnymi. - Na co dzień - wspól-
nie z organizacjami pozarządowymi 
- zajmujemy się wspieraniem osób, 
które borykają się z różnymi proble-
mami zdrowotnymi, przyczyniającymi 
się często do niepełnosprawności. Po-
stanowiliśmy wykorzystać tę sposob-
ność i spróbować wytłumaczyć mło-
dym gliwiczanom, na czym polega 
tolerancja. Oni czasami idą za przy-
kładem niektórych dorosłych i koja-
rzą niepełnosprawność w sposób ne-
gatywny. Chcemy zmienić ten stereo-
typ. Potrzebny jest pozytywny obraz. 
Postanowiliśmy, że dzieci będą mogły 
swobodnie porozmawiać z osobą nie-
pełnosprawną i nawiązać z nią choć 
krótki kontakt. To najlepszy sposób, 
aby zrozumieć problem - przekonu-
je koordynator GOIN. (al)

WIOSNA W BARWACH TĘCZY
Gliwickie Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” przyzwyczaiły nas do niezwykłej aktyw-
ności oraz zdobywania wielu nagród podczas integracyjnych festiwali i przeglądów. 
Co przyniosły ostatnie miesiące?
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Oświetlenie zabytku przy 
ul. Pod Murami 2 realizowane 
jest ze środków budżetowych 
samorządu Gliwic. Wartość in-
westycji, zgodnie z warunkami 
umowy zawartej 14 czerwca 
br., wynosi 56.778,80 zł. Prace 
wykonywane są na podstawie 
koncepcji gliwickiej firmy ZDZIE-
NICKI (projekt z maja 2005 ro-
ku). - W skład tzw. oprawy ilu-
minacyjnej Zamku mają wejść 
23 źródła światła: białego, żół-
tego oraz niebieskiego - infor-
muje Wydział Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Ko-
munalnych UM. - Już wkrótce 
będzie można podziwiać noc-
ne podświetlenie wybranych 
fragmentów elewacji budowli: 
ścian, baszty zamkowej i okie-

nek, wejścia głównego oraz tablicy pamiątkowej. Obok prezen-
tujemy pierwsze - wieczorne - efekty montażu instalacji przez 
firmę Marek Brodala.

- Iluminacja Zamku Piastowskiego jest jednym z elementów 
jego odnowy - wyjaśnia Leszek Jodliński. - W ramach komplek-
sowej rewitalizacji planujemy jeszcze przeprowadzenie odpo-
wiednich prac we wnętrzach zabytku oraz przygotowanie wy-
staw stałych. Zadania te będą realizowane dzięki dotacji unij-
nej ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego) wartości 1 mln zł. - To pierwszy tak duży 
projekt w dziedzinie kultury realizowany w Gliwicach ze środ-
ków UE - przyznaje dyrektor Muzeum w Gliwicach. - Stosow-
na umowa z przedstawicielami władz wojewódzkich została 
podpisana przed kilkoma dniami. Przyznana nam kwota to no-
vum, ponieważ dotychczasowe programy rewitalizacji obsza-
rów naszego miasta (np. „Nowe Gliwice”) finansowane były ze 
środków funduszu PHARE. 

W okolicach Zamku Piastowskiego zmienił się jeszcze jeden 
element najbliższego otoczenia - fontanna na tyłach dawnego 
dworu Cetrycza. Urządzenie, ze względu na kłopotliwy błąd 
projektowy, wymagało niezbędnej modernizacji. - Poprawiono 
rury, umieszczone pierwotnie po dwóch bokach wodotrysku. 
W zamierzeniach projektantów miały rzucać strumienie wody 
do środka, na kamienne podłoże. Niestety, wykonanie było nie-
prawidłowe i woda tryskała daleko poza kamienie - na trawia-
stą skarpę. Niszczyła ją, wypłukując rośliny i ziemię - wyjaśnia 

Władysław Strużyński z Miejskie-
go Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach. Zdecydowano się 
zatem połączyć końcówki prze-
wodów i wprowadzić je jako jedną 
rurę do środka fontanny. - Woda 
tryska teraz pionowo w górę na 
wysokość ok. 3 - 4 metrów. Nadal 
wypływa z 10 dysz - to w zasadzie 
jedyny stały element, który pozo-
stał po przebudowie tego obiektu 
- śmieje się Władysław Strużyń-
ski. Urządzenie nie jest specjal-
nie podświetlane, lecz z pewno-
ścią zyska na urodzie po urucho-
mieniu iluminacji Zamku Piastow-
skiego. (kik)
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PIŁKARZE W NOWYM ŚWIETLE
Gliwicki samorząd oraz GKS „Piast” zapraszają na sportowy festyn. Odbędzie się on w piątek, 21 lip-

ca, na stadionie przy ul. Okrzei. Impreza rozpocznie się o godz. 19.30. Drużyna oldbojów GKS „Piast” 
stoczy pojedynek piłkarski z reprezentacją gliwickiego samorządu. W dalszej części programu przewi-
dziano występ Dziecięcego Zespołu Form Tanecznych SALAKE, który wywalczył niedawno mistrzostwo 
świata w stepie irlandzkim. O godz. 20.45 na murawę wejdą piłkarze PIASTA oraz POGONI SZCZECIN, 
którzy rozegrają mecz towarzyski. Podczas tego spotkania zostanie zaprezentowane nowe oświetlenie 
stadionu. Gościem specjalnym festynu będzie Andrzej Szarmach. Wstęp wolny! (al)

Gliwicki Ratusz zmienił wygląd zewnętrzny w 2002 
roku. Wtedy położono nowe tynki, wyremontowa-
no dach, taras i arkady. Budowla została oświe-
tlona. Teraz przyszedł czas na wnętrza.

CZAS NA RATUSZ

Rozstrzygnięto przetarg na projekt budowlano-wyko-
nawczy modernizacji Ratusza. Wygrała go zabrzańska fir-
ma Mezalino. Przedmiotem opracowania ma być między 
innymi zmiana funkcji pomieszczeń od parteru do podda-
sza. Na pierwszej kondygnacji budynku przewidziano dwu-
funkcyjną salę, w której będą udzielane śluby i organizo-
wane konferencje. Na parterze znajdzie się też zaplecze 
z szatnią dla Urzędu Stanu Cywilnego. Obecną salę ślubów 
(I piętro) zastąpi - po połączeniu z holem - duża stała sala 
konferencyjna z odpowiednią infrastrukturą techniczną. 

Klimatyzowana sala koncertowa zajmie II piętro Ratu-
sza, zaś na poddaszu znajdą swe miejsce pomieszczenia 
techniczno-biurowe. Budynek zostanie wyposażony w win-
dę, nową instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, 
wodno-kanalizacyjną, wentylację, a także oprzyrządowa-
nie komputerowe i osprzęt nagłośnieniowy. Firma Mezali-
no na wykonanie projektu unowocześnienia wnętrz Ratu-
sza ma czas do końca bieżącego roku. (maja)  

PRÓBNA ILUMINACJA
Mieszkańcy okolic gliwickiego Rynku i katedry ujrzeli nowe oblicze Zamku Piastowskiego w czwar-
tek, 13 lipca, około godz. w pół do dziesiątej wieczorem. Nowatorski sposób oświetlenia zabyt-
ku testował Zakład Projektowo - Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala z Gliwic. 
Iluminacja ta ma być w pełni gotowa 25 sierpnia - informują Maria Mazur z Wydziału Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych UM oraz Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum w Gliwicach. 
Oficjalną prezentację „świetlnej szaty” przewidziano natomiast na wrześniową edycję Gliwickich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego.
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GDY ZA OKNEM PLUS TRZYDZIEŚCI...
... warto pomyśleć o orzeźwiającym klimacie północnej Europy. W czerwcowym numerze „Miejskiego Serwisu Informacyjnego” pisaliśmy o nieco-
dziennych studiach i wyjeździe stypendialnym gliwiczanki Emilii Michalik, studentki fino-ugrystyki i fonetyki w Uniwersytecie w Hamburgu („Talent, 
wiedza, pasja”, MSI 21/2006, 1 czerwca br.). W najnowszej edycji MSI poszerzamy tę - przyjemnie chłodną - relację. Publikujemy również spisane im-
presje gliwickich uczniów, uczestniczących w zajęciach „zielonej” Szkoły Języka Angielskiego w Szwecji. 

Fascynacja Skandynawią może się rozpocząć od... dziecięcej beletrystyki. - Rodzi-
ce przeczytali mi kiedyś „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren - zwierza się Emilia Michalik. 
- Później, już w czasach licem, skoncentrowałam się na Finlandii. To kraj dwóch przeni-
kających się kultur - skandynawskiej i wschodniej. Suomi było bowiem bardzo długo uza-
leżnione od wpływów sąsiedniej Rosji. Przykładowo, w latach 1808 - 1917 funkcjonowa-
ło jako Wielkie Księstwo w ramach imperium rosyjskiego. Po II wojnie światowej bliskość 
ZSRR zdecydowała natomiast o wycofaniu się Finlandii z zaangażowanej polityki między-
narodowej.

Dlaczego gliwiczanka z dzielnicy Zatorze wybrała akurat fino-ugrystykę? - Przede 
wszystkim z powodu zainteresowania fińską literaturą oraz nietypowo brzmiącego języka 
- odpowiada zdecydowanie. Wyjazd na zagraniczną uczelnię stanowił w tej sytuacji natu-
ralną kolej rzeczy. - Fiński można studiować wyłącznie na wybranych polskich uniwersy-
tetach, np . w Warszawie lub Poznaniu. Zatem moje studia i tak wiązałyby się z wyjazdem 
z rodzinnego miasta. A ja w trakcie nauki w IX LO miałam 5 godzin lekcyjnych języka nie-
mieckiego tygodniowo... Postanowiłam więc zaryzykować i rozpoczęłam studia w Ham-
burgu. To piękne miasto, w dodatku łatwiej tam o pracę, którą można połączyć z nauką. 
Jestem obecnie na dziennych studiach magisterskich z zakresu fino-ugrystyki i fonetyki - 
mówi Emilia. W ramach fino-ugrystyki (obejmującej całą grupę fino-ugryjską, czyli 16 języ-
ków) koncentruje się na dwóch językach: fińskim i węgierskim.

W styczniu br. wyjechała na wymianę akademicką do Uniwersytetu Jyväskylä. 
- Potwierdzenie wyjazdu stypendialnego z programu ERASMUS otrzymałam rok temu - 
wspomina Emilia. - Teraz, gdy mój półroczny pobyt w Finlandii dobiegł końca, wiem, że to 
był najlepszy czas w moim życiu. Intensywny i bardzo ciekawy. Takie doświadczenie bar-
dzo rozwija, pozwala zobaczyć rzeczywistość w zupełnie innym świetle. Dzięki wymianie 
miałam okazję obracać się w gronie studentów z całego świata. Razem uczyliśmy się, dys-
kutowaliśmy i poznawaliśmy wzajemnie swoje kultury. W wolnym czasie zwiedzaliśmy Kraj 
Tysiąca Jezior i świetnie się przy tym bawiliśmy. 

Warto podkreślić, że nauczyciele akademiccy z Finlandii zadbali o szczelnie wypełnio-
ny plan zajęć swoich podopiecznych. - Uczęszczałam na kilka kursów fińskiego jednocze-
śnie, uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych po angielsku, a na dodatek miałam jesz-
cze zapewniony kurs języka węgierskiego, po fińsku - wylicza gliwiczanka. - W Finlandii 
zdobyłam wiele ciekawych doświadczeń z rozmaitych dziedzin życia. Do najbardziej, hmm, 
niezapomnianych, należała jazda rowerem z akademika na uniwersytet przy temperatu-
rze 30 stopni Celsjusza poniżej zera. Na całe szczęście tak siarczyste mrozy zdarzyły się 
tylko kilka razy podczas mojego pobytu. 

Jak się okazało, Finowie często rezygnują z rowerów, gdy minusowa temperatura oto-
czenia spada poniżej 20 stopni Celsjusza. - Nam, „internationals”, nikt tego jednak nie po-
wiedział! W rezultacie, otuleni w dwie zimowe kurtki, podwójne szale i rękawiczki, „wyci-
skaliśmy” na pedałach kolejne kilometry. Zdarzało się, że podczas jazdy bardzo efektownie 
zamarzały nam... rzęsy. Ten niesamowity efekt uwieczniłam nawet w obiektywie aparatu. 
Rzecz jasna, rowerowe dojazdy nie były obliczonym pod publiczkę szaleństwem, lecz ko-
niecznością dnia codziennego. W Jyvaskylä odległości są bowiem spore i jazda na dwu-
kołowcu bardzo ułatwia życie. 

Emilia mieszkała w akademiku z widokiem na skocznię narciarską Matti Nykänena - 
najbardziej utytułowanego skoczka na świecie, urodzonego w Jväskylä. Piesza wędrów-
ka z campusu do centrum miasta lub na uniwersytet zabierała jej co najmniej pół godziny. 
Zdecydowanie za długo, jak na tempo studenckiego życia w Finlandii. - Nie przeczę, pie-
sze spacery bywały bardzo przyjemne. Lepiej było jednak mieć rower i przemieszczać się 
po mieście znacznie szybciej - stwierdza stypendystka. Podczas pobytu w Suomi miała 
okazję pojawić się na zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kuopio. - Przy 
sztucznym świetle i na piętnastostopniowym mrozie spędziliśmy około trzech godzin. War-
to było, ponieważ doskonale się przy tym bawiliśmy, a Adam Małysz zajął wówczas trze-
cie miejsce - przekonuje. 

Równie emocjonujący był - jej zdaniem - spontaniczny „wypad” z przyjaciółmi do 
Laponii. - Przekonałam się, czym są słynne białe noce. Zwiedziłam też centrum Ro-
vanniemi, zaprojektowane przez najbardziej znanego fińskiego architekta - Alvara 
Aalto... To nie było pierwsze spotkanie z jego pracami. W Jyväskylä wzniesiono wie-
le budynków jego autorstwa, m.in. główną siedzibę uniwersytetu oraz bryłę muzeum 
- podkreśla Emilia. Zwieńczeniem pobytu w Finlandii były święta wielkanocne, spę-
dzone z przyjaciółmi i przeplatane licznymi wyjazdami w głąb kraju. 

- Wyjazd na stypendium ERASMUSA to swego rodzaju inwestycja, która zwra-
ca się po pewnym czasie - przyznaje gliwiczanka. - Wysokość dotacji jest śmiesznie 
niska, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że Finlandia jest krajem bogatym... i bardzo 
drogim. Stypendium starczyło zaledwie na pokrycie kosztów podróży. Przez najbliż-
sze półtora roku będę musiała zatem solidnie pracować, aby spłacić zaciągnięty na 
wydatki kredyt studencki. Ale, mimo wszystko, warto było pojawić się w Kraju Tysią-
ca Jezior. Wiele tam przeżyłam, nawiązałam przyjaźnie, a przede wszystkim - na-
uczyłam się mówić po fińsku. 

Równie pozytywne wrażenia przywieźli ze Skandynawii gliwiccy gimnazjaliści, 
którzy ponad miesiąc temu uczestniczyli w zajęciach międzynarodowej Szkoły Języ-
ka Angielskiego w Szwecji. - Tygodniowy pobyt w Nacka był nagrodą za bardzo do-
bre wyniki w nauce i biegłą znajomość języka angielskiego - opowiadają Natalia Bar-
czewska i Małgosia Moszyńska z Gimnazjum nr 3. - Nasza podroż rozpoczęła się na 
lotnisku w Pyrzowicach, skąd wylecieliśmy w godzinach wieczornych do szwedzkie-
go portu lotniczego Skavta. Lot trwał godzinę i kwadrans. Ze Skavta zawieziono nas 
do hotelu w Nacka. Nasza grupa liczyła dziesięciu Polaków i pięciu Łotyszy. 

Podczas pierwszych dni gliwiczanie poznali organizatora, nauczycieli oraz za-
granicznych uczniów Szkoły Języka Angielskiego. Mieli okazję połączyć przyjemne 
z pożytecznym: uczestniczyć codziennie w międzynarodowych konwersatoriach pro-
wadzonych przez specjalistów („native speakers”) z Anglii, Szkocji, Malty i Australii, 
a przy okazji - zwiedzać najbliższy region. - W trakcie zajęć rozmawialiśmy o różnych 
sprawach, np. o podróżach. W wolnym czasie wypoczywaliśmy i podziwialiśmy oko-
licę. Najciekawszą wycieczką była eskapada do Sztokholmu. Stolica Szwecji zrobiła 
na nas duże wrażenie. Byliśmy zachwyceni Starym Miastem (Gamla Stan). Zabytko-
we budownictwo nie tknęła żadna z wojen - relacjonują Natalia i Małgosia. 

Zimna zazwyczaj Szwecja zaskoczyła gimnazjalistów piękną pogodą. - Wieczo-
rami chodziliśmy na plażę i kąpaliśmy się w czystym, zadziwiająco ciepłym Morzu 
Bałtyckim. Staraliśmy się nie myśleć o tym, że w zasadzie należy się powoli żegnać 
- przyznają gliwiczanie. Ich znajomość języka Szekspira wzbudziła spore uznanie 
w oczach wykładowców Szkoły Języka Angielskiego. - Młodzi Polacy byli grupą naj-
lepiej znającą ten język - stwierdzili na koniec turnusu. (kik)

-------------------------------------------
Wyjazd do szwedzkiej Szkoły Języka Angielskiego koordynował Gliwicki Ośro-
dek Metodyczny. Grupa 10 najlepszych uczniów z Gimnazjów nr: 1, 3, 5, 10 
oraz I Społecznego Gimnazjum w Gliwicach przebywała w Nacka od 11 do 
16 czerwca. Opiekunkami młodzieży były Magdalena Krzakiewicz - Rospond 
oraz Agata Zelent - koordynatorki projektów językowych GOM. - Pobyt gli-
wiczan w Szwecji stanowił część pilotażowej wersji edukacyjnego programu 
Andy’ego Coombsa COG - EUROPEAN ENGLISH - informują przedstawiciele GOM. 
- Celem przedsięwzięcia było nauczanie języka angielskiego w grupach między-
narodowych, wywodzących się z miast partnerskich Nacka. W programie uczest-
niczyli uczniowie z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Szwecji. 
Pobyt gliwiczan został sfinansowany przez władze samorządowe Gliwic i miasta 
bliźniaczego Nacka. Szczegółowe informacje na temat Szkoły Języka Angielskie-
go można znaleźć na stronie www.europeanenglish.com.
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Wysoki poziom szkolenia oraz ta-
lent gliwickich skoczków przełożyły się 
na liczne osiągnięcia na lotniskach krajo-
wych i zagranicznych. Ustanowiono wie-
le rekordów. W 1958 roku Anna FRANKE 
wywalczyła 2 srebrne medale podczas 
IV Spadochronowych Mistrzostw Świa-
ta w Bratysławie (w klasyfikacji drużyno-
wej oraz indywidualnej - na celność lą-
dowania). Cztery lata później, podczas 
VI Spadochronowych Mistrzostw Świata 
w USA, zdobyła ponownie 2 krążki (srebr-
ny w skokach grupowych oraz brązowy 
w klasyfikacji drużynowej kobiet). Dzię-
ki niej padło wreszcie 5 krajowych rekor-
dów w celności lądowania z różnych wy-
sokości. 

- Kontuzja Anny, odniesiona w 1963 
roku, była główną przyczyną jej wycofa-
nia się z czynnego uprawiania spado-
chroniarstwa - opowiada instruktor Jan 
Isielenis z Aeroklubu Gliwickiego. - Sek-
cja wyszkoliła zatem nowych kandydatów 
do udziału w zawodach krajowych i za-
granicznych. W 1968 i 1969 roku junior 
Jan Bober uzyskał 2 tytuły mistrza kra-
ju oraz brązowy medal Mistrzostw Pol-
ski. W 1970 roku, już jako członek kadry 
narodowej, zdobył zespołowe złoto i in-
dywidualny brąz Międzynarodowych Mi-
strzostw Jugosławii.

Juniorzy Aeroklubu Gliwickiego tego 
okresu (m.in. Jan Strzałkowski, Jan Sitko, 
Ryszard Kopijczuk) plasowali się podczas 
zawodów w czołówce rywalizacji. Odnosili 
również sukcesy w spadochronowym wie-
loboju (skoki w dzień i w nocy, strzelanie, 
pływanie, akrobacja indywidualna, biegi 
na różnych dystansach). I tak Jan Isiele-
nis triumfował w 1978 roku podczas Mi-
strzostw Polski w pięcioboju spadochro-
nowym w Mielcu (indywidualnie i druży-
nowo - wraz z Janem Strzałkowskim oraz 
Edwardem Milerem). Kolejny tytuł Mistrza 
Polski w wieloboju wywalczył natomiast... 
ponad ćwierć wieku później w Tomaszo-
wie Mazowieckim. Rok temu zdobył z ko-
lei złoty krążek Mistrzostw Europejskiej 
Federacji Spadochroniarzy w konkurencji 
tzw. sprintu spadochronowego.

W trakcie rozgrywanych w Łodzi 
Mistrzostw Polski Juniorów (1979 rok) 
skoczek Roman Grudziński zajął trze-
cie miejsce w akrobacji indywidualnej. 
Już wkrótce - jako członek kadry naro-
dowej - dołączył do grona najlepszych. 
Znaleźli się tam również: Witold Lewan-
dowski, Zdzisław Śliwa, Andrzej Młyński, 
Andrzej Grabania, Jerzy Hercuń, Marek 
Boryczka i Marcin Wilner. Stanowili oni 
ścisłą czołówkę polskich skoczków spa-

dochronowych. Doskonałym zawodni-
kiem Polski w barwach Aeroklubu była 
również Agnieszka Czajka - zdobywczyni 
kilku medali mistrzostw kraju w kategorii 
juniorów i seniorów.

- Pierwsze Spadochronowe Mistrzo-
stwa Polski w akrobacji zespołowej (czte-
roosobowej) rozegrano pod koniec lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Je-
leniej Górze - wspomina Jan Isielenis. 
- Sport ten wymaga zgranego zespołu 
skoczków, którzy - wyskakując z samo-
lotu z wysokości 2.700 metrów - tworzą 
podczas tzw. wolnego spadania (tj. w cza-
sie 35 sek.) wylosowane wcześniej figu-
ry akrobatyczne. Drużyna, która utworzy 
najwięcej figur, wygrywa. 

Początkowo sędziowie oceniali akro-
bacje na podstawie filmowania zespołów 
z ziemi. Obecnie z drużyną wyskakuje 
również... operator kamery. Jest on człon-
kiem zespołu i podczas powolnego opada-
nia uwiecznia na taśmie wykonywane figu-
ry swoich przyjaciół. Nagranie jest podsta-
wą do oceny skoczków przez komisję sę-
dziowską. Warto podkreślić, iż pierwszymi 
mistrzami Polski w tej bardzo dziś popular-
nej konkurencji spadochronowej zostali gli-
wiczanie: Mariusz Bieniek, Bogdan Bryzik, 
Piotr Knop i Marcin Wilk. Dzięki temu otrzy-
mali powołanie do kadry narodowej i repre-
zentowali Polskę podczas międzynarodo-
wych zawodów we Francji, Hiszpanii, Cze-
chach i Słowacji, Rosji oraz Turcji. 

- Czterokrotnie zdobywali tytuły mi-
strzów Polski. Jeden raz zostali wice-
mistrzami kraju. Z czasem skład zespo-
łu uległ zmianie i w gronie spadochronia-
rzy - akrobatów znaleźli się również Ar-

tur Kuchta, Bartosz Repka i Wisław Wa-
lasiewicz jako operator kamery - dodaje 
instruktor Isielenis. On sam 10 lat temu 
otrzymał powołania na stanowisko trene-
ra kadry narodowej akrobacji zespołowej 
oraz członka komisji spadochronowej Ae-
roklubu Polskiego. Wyróżniono go meda-
lem „za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. 
Zdobył również Złotą Odznakę Spadochro-
nową i Szybowcową z trzema diamentami. 
Od prawie 20 lat jest instruktorem prowa-
dzącym sekcji spadochronowej Aeroklubu 
Gliwickiego. Dwukrotnie (w 1997 i 2005 
roku) otrzymał nagrodę prezydenta mia-
sta w kategorii trenerów. 

- Bardzo istotnym okresem dla naszej 
sekcji był rok 1997 - zaznacza Jan Isiel-
nis. - Zorganizowano wówczas I Świato-
we Igrzyska Lotnicze w Turcji, zwane po-
pularnie „paraolimpiadą”. W zawodach 
wystartowali przedstawiciele 61 państw. 
W skład reprezentacji Polski weszli m.in. 
gliwiczanie (zespół akrobacji czteroosobo-
wej w składzie: Mariusz Bieniek, Krzysztof 
Filus, Artur Kuchta i Marcin Wilk, ja jako 
trener oraz Ryszard Mandziej, kierownik 
Aeroklubu Gliwickiego). Polacy wywalczyli 
wtedy 16 medali, w tym 6 złotych.

Na koniec - mała niespodzianka. Nie 
każdy wie, że w gronie spadochroniarzy 
dużą popularnością cieszą się... zimowe 
zawody „PARA-SKI”. Są to, rzecz jasna, 
skoki spadochronowe połączone ze zjaz-
dami narciarskimi. Sport ten opanowali do 
perfekcji zawodnicy z Gliwic. Skoczkowie: 
Danuta Polewska, Joanna Paczula, Iwona 
Majewska, Wojciech Schnajder i Jan Isie-
lenis wywalczyli podczas rywalizacji Pu-
charu Polski w Bielsku Białej kilka krąż-
ków w konkurencji zjazdu narciarskiego, 
celności lądowania oraz - w klasyfikacji 
ogólnej. - Dwa medale, zdobyte w bieżą-
cym roku przez Asię Paczulę i Wojciecha 
Schnajdera w konkurencji akrobacji zespo-
łów dwuosobowych tzw. Ligi RW-2 spra-
wiły, że nasi reprezentanci mają ogromną 
szansę na zdobycie tytułu mistrzów Polski 
w końcowej klasyfikacji! - podkreśla z sa-
tysfakcją trener Isielenis.

Sport spadochronowy wzbudza duże 
zainteresowanie. Nie dziwi zatem fakt, że 
w tym roku wyszkolono już 43 nowych 
skoczków. W sekcji spadochronowej wy-
konano ponad 1.200 skoków Anno Do-
mini 2006. - To może świadczyć tylko 
i wyłącznie o dobrej organizacji szko-
leń oraz o wielkich możliwościach, które 
tkwią w naszych zawodnikach - ocenia 
instruktor Jan Isielenis. Przewiduje zdo-
bycie przez swoich podopiecznych wiele 
medali. Na początek - w zawodach kra-
jowych. (kik)
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(NIE)ZNOŚNA LEKKOŚĆ BYTU
dokończenie ze str. 1

Skoczkowie nowo powstałego Aeroklubu Gliwickiego (1955 rok) 
- od lewej z góry instruktor Bąk, od lewej z dołu - Eugeniusz Stogniew

Akrobacja indywidualna 
przed otwarciem spadochronu

Skoczkowie na spadochronach typu 
„latające skrzydło” podchodzą do lądowania

Skoczkowie gotowi, spadochrony - rozwijane. Członkowie Aeroklubu Gliwickiego na starcie
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Goście przyjechali na początku lipca i pracowali przez 
10 dni. Wśród nich znaleźli się zarówno studenci, jak i oso-
by w wieku emerytalnym. Pomagali przy murowaniu ścian 
i wznoszeniu stropu, przygotowywali siatki zbrojeniowe. 
- Byli to ludzie wykonujący na co dzień bardzo różne zaję-
cia. Pracowali społecznie - informuje Adam Król, dyrektor 
gliwickiego oddziału Habitat for Humanity. Dodaje, że wo-
lontariusze z różnych krajów przyjeżdżają cyklicznie. Takie 
wizyty są organizowane przez Habitat fot Humanity Inter-
national - międzynarodową fundację, działającą w 100 kra-
jach. Ochotnicy zgłaszają się poprzez internet w ramach 
akcji „Wakacje z sensem”. 

W budowę domów angażują się również inne grupy, 
na przykład maturzyści z międzynarodowych anglojęzycz-

nych szkół średnich. - Są to zwykle dzieci dyplomatów lub 
przedstawicieli handlowych. Kształcą się tam, gdzie w da-
nej chwili pracują ich rodzice. Odbywają u nas praktyki, bo 
w programie nauki mają obowiązkowo „pracę społeczną” 
jako ważny element wychowawczy. Gościliśmy już młodzież 
ze szkół z Czech, Francji, Szwajcarii i Niemiec, a w paź-
dzierniku powinni przyjechać uczniowie z Anglii - wylicza 
dyrektor Habitatu. Podkreśla, że wszyscy wspierają ideę 
społeczną z ochotą. - Często mówią o satysfakcji z pracy 
na rzecz innych. Poznają naszą kulturę i mają trochę cza-
su na zwiedzanie. Cenią też sobie możliwość zawierania 
nowych przyjaźni - relacjonuje.

Wizyty zagranicznych wolontariuszy są magnesem 
przyciągającym niektórych gliwiczan. - Przychodzą do 

nas ludzie w różnym wieku. Wybie-
rają taką właśnie formę wolontariatu 
między innym dlatego, że przy okazji 
mogą porozmawiać z mieszkańca-
mi innych krajów, lepiej ich poznać 
i podszkolić język angielski - opowia-
da Adam Król. Od wolontariuszy nie 
jest wymagane żadne wcześniejsze 
doświadczenie budowlane. Już na 
etapie projektowania architekci bio-
rą pod uwagę fakt, że przy wznosze-
niu domów pracować będą ochotnicy. 
Wybierają więc odpowiednie techno-
logie i metody pracy. Całość nadzo-
rują oczywiście fachowcy.

W miejscu budowy prowadzone 
są także szkolenia o profilu ogólno-

budowlanym organizowane przez Powiatowy Urząd Pra-
cy przy współudziale stowarzyszenia Habitat for Humanity 
Gliwice, a także Biura Szkoleń „Inwestor 2000”. W każdym 
z nich uczestniczy 20 mężczyzn o niskich kwalifikacjach, 
wybranych spośród bezrobotnych, zarejestrowanych w gli-
wickim PUP. W ubiegłym roku na budowie Habitatu nowe 
doświadczenia zawodowe zdobywało 60 osób. Ponad po-
łowa z nich znalazła miejsce zatrudnienia - pracują jako 
murarze, kafelkarze, tynkarze lub posadzkarze. Wiadomo 
już, że cykl będzie kontynuowany także w tym roku. Szko-
lenia potrwają cztery miesiące. Jeden z nich zostanie po-
święcony na zajęcia teoretyczne, a trzy - na zajęcia prak-
tyczne, prowadzone przy budowie domów. 

Adam Król cieszy się, że program partnerskiej budowy 
domów pozwala wielu ludziom na zdobywanie doświad-
czeń życiowych i zawodowych. - Nasze przedsięwzięcie 
ma wymiar bardzo praktyczny, bo powstają mieszkania 
dla osób, które ich nie posiadają. Równie ważna jest jed-
nak idea polegająca na wspieraniu bliźnich i kształtowa-
niu charakteru. Trafiają do nas ludzie dobrej woli, którzy 
chcą pomagać innym. (al)
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WOLONTARIUSZE W AKCJI
Przy ulicy Oriona wznoszony jest siódmy dom, budowany z inicjatywy stowarzyszenia Habitat for Humanity Gliwice. Zamieszka w nim 12 niezamoż-
nych rodzin. Mieszkania powstają dzięki pomocy wolontariuszy. Ostatnio na placu budowy pojawiła się 11-osobowa grupa z USA.

Program realizowany przez Habitat for Humanity polega na partnerskiej budowie domów dla rodzin niezamożnych i często wie-
lodzietnych, które nie posiadają własnego mieszkania. Realizacja inwestycji, dzięki pomocy wolontariuszy lub kursantów, którzy 
wykonują znaczną część robót, jest tańsza w porównaniu z ofertami komercyjnymi Poza tym zakwalifikowane rodziny muszą też 
aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciu i przepracować na placu budowy 500 godzin. Dodatkowo powinny mieć tzw. zdolność 
kredytową czyli możliwość spłaty kredytu w ciągu 20 lat w nieoprocentowanych ratach. 
Z inicjatywy stowarzyszenia działającego w Gliwicach oddano do użytku już 45 mieszkań. To najlepszy wynik w Polsce, choć od-
działy Habitatu funkcjonują również w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od początku popularyzacji idei tanich domów, 
czyli od 1976 roku, na całym świecie powstało ich około 200 tysięcy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie interne-
towej www.gliwice.habitat.pl 

SETNE URODZINY
W czwartek w ubiegłym tygodniu Władysław Lisowski z Gliwic 
obchodził setne urodziny. Z tej okazji Małgorzata Korzeniowska, 
szefowa Urzędu Stanu Cywilnego w Gliwicach, wręczyła mu 
w imieniu prezydenta miasta urodzinowy bukiet kwiatów.

Władysław Lisowski urodził się 13 lipca 1906 roku w okolicach Kielc. Pod-
czas II wojny światowej został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. 
W 1945 roku trafił do Gliwic. Pracował zawodowo w Gliwickiej Wytwórni Części 
Samochodowych, a także w miejskiej gastronomii. Przez wiele lat był hodow-
cą gołębi pocztowych i interesował się piłką nożną. Jest wdowcem, ma dwo-
je dzieci (syna i córkę), troje wnuków i pięcioro prawnuków. Długo utrzymy-
wał kondycję fizyczną. Jeszcze w ubiegłym roku wychodził z domu na krótkie 
spacery. Jego recepta na długie życie jest krótka i bardzo prosta: „Nie przej-
mować się i nie brać żadnych leków”. (luz)

W letnie upały najlepiej spędzać czas nad wodą. W Gliwicach istnieje kilka kąpielisk i basenów, gdzie możemy 
wypoczywać. Wymień nazwy czterech z nich (mogą to być jednocześnie kąpieliska i baseny), a być może zdobędziesz 
atrakcyjną nagrodę. Podpowiedzi, jak zwykle, znajdziesz na naszej planszy do gry (wydanie MSI z 29 czerwca 2006 r. 
lub strona internetowa www.um.gliwice.pl). 
Na pierwsze trzy osoby, które dostarczą prawidłowe odpowiedzi do 27 lipca (czwartek) do godz. 12.00 do Biura Prasowego 
Urzędu Miejskiego (pok. 105, I piętro) czekają nagrody-niespodzianki. 
Pamiętaj, kto pierwszy ten lepszy!

Graj o atrakcje!

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!
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TEATRALNE ARCHIWALIA 
POSZUKIWANE!

W październiku w Ruinach Teatru Miejskiego zostanie zaprezentowana multimedialna wystawa po-
święcona dziejom tego obiektu. Już teraz poszukiwane są ciekawe materiały archiwalne. Może ktoś 
ma jeszcze głęboko schowane w szufladzie stare fotografie lub bilety?

Jak wyglądało życie w mieście w pierwszej deka-
dzie po zakończeniu II wojny światowej? Okres 
ten ilustrują ekspozycje w Zamku Piastowskim 
i Willi Caro, udostępniane pod wspólną nazwą 
„GLIWICE 1945 - 1956”. Towarzyszyć im będzie 
ciekawa, bezpłatna prelekcja we wrześniu, pro-
wadzona przez pracowników naukowych Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

GLIWICE 
POWOJENNE

- Wystawa „GLIWICE 45 - 56” jest pierwszą w dzie-
jach Muzeum prezentacją, którą przygotowano w celu 
wyczerpującego przedstawienia realiów „szarej codzien-
ności” i życia społeczno-politycznego miasta w pierw-
szym dziesięcioleciu po II wojnie światowej - przypo-
mina Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum w Gliwicach. 
- W powszechnej pamięci oraz współczesnych wyobra-
żeniach o tym okresie dominują bowiem obrazy niepeł-
ne, stanowiące najczęściej zlepek faktów z trudem przy-
swajanych ze szkolnych podręczników i programów te-
lewizyjnych. Niełatwo odnaleźć tam informacje o losach 
poszczególnych regionów, nie mówiąc już o dziejach 
miast i ich mieszkańców. 

Niecodzienna ekspozycja ma pomóc w poszuki-
waniach odpowiedzi na pytania o formy ówczesnego 
(„normalnego”) życia i charakter codzienności, widzia-
nej przez pryzmat konkretnych, ludzkich doświadczeń. 
W dwóch oddziałach Muzeum pokazano (w większości 
przypadków po raz pierwszy) unikalne fotografie z lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Nie 
zabrakło też akcentów czysto politycznych, bo właśnie 
polityka związała się wtedy wyjątkowo silnie z codzien-
nością, życiem społecznym i sztuką. Zwiedzający ma-
ją zatem szansę obejrzeć sztandary, plakaty, obwiesz-
czenia i druki ulotne „z epoki” (Willa Caro, „Polityka i ży-
cie społeczne” - wystawa czynna do 31 sierpnia). Mo-
gą również zobaczyć, jak zmieniało się miasto na prze-
strzeni dekady. W ramach wystawy prezentowana jest 
także sztuka tamtego okresu, określana mianem socre-
alistycznej (Zamek Piastowski, „Życie codzienne”, „Kul-
tura i rozrywka” - czynne do 17 września). 

- Wystawa ma zdecydowanie multimedialny charak-
ter - podkreśla Leszek Jodliński. - Podczas wizyty moż-
na np. posłuchać dźwięków ulicznych z lat pięćdziesią-
tych XX wieku i poznać ówczesny repertuar muzyczny. 
Wyświetlamy też fragmenty starych filmów o najważniej-
szych wydarzeniach z historii miasta, tworzonych niejed-
nokrotnie w scenerii głównych arterii komunikacyjnych 
Gliwic, m.in. ul. Zwycięstwa.

Ekspozycji towarzyszy okolicznościowa publika-
cja, którą można nabyć we wszystkich oddziałach Mu-
zeum w Gliwicach. Komisarzem wystawy jest Bogusław 
Tracz. (kik)

Ekspozycję organizuje Gliwicki Teatr Muzyczny. Jej au-
torem będzie gliwiczanin Grzegorz Zgraja. Obecnie miesz-
ka, tworzy i pracuje w Niemczech. - Chcemy wykorzysty-
wać unikatową przestrzeń Ruin Teatru Miejskiego na po-
trzeby różnych dziedzin sztuki. Prezentowaliśmy już spek-
takle dramatyczne, duże widowisko operowe i koncerty. 
Tym razem postanowiliśmy udostępnić budynek artyście 
bardzo nowoczesnemu, który zajmuje się tzw. wideoar-
tem. Dzięki temu historyczne wnętrze zostanie połączo-
ne z najnowszymi trendami w sztuce - wyjaśnia Grzegorz 
Krawczyk, zastępca dyrektora GTM. 

Wystawę zaplanowano na październik. Wiadomo już, 
że nie będzie to ekspozycja tradycyjna. Grzegorz Zgraja 
przygotowuje interaktywną instalację wizualno - dźwięko-
wą. W tym celu wykorzysta m.in. kilka ekranów i specjalnie 
stworzony program komputerowy. - Widz, który wejdzie do 
Ruin, będzie mógł w różnych miejscach teatru oglądać pro-
jekcje i słuchać towarzyszących im kompozycji. Poszcze-
gólne fragmenty wystawy będą prezentowane symultanicz-
nie tak, aby różne części ekspozycji mogło w jednym mo-
mencie oglądać więcej osób - opowiada Grzegorz Kraw-
czyk. Obrazy powinny wywoływać skojarzenia wiążące się 
z Ruinami Teatru Miejskiego. Na dużych ekranach będą 
wyświetlane obrazy i filmy, w artystyczny sposób ilustru-
jące dzieje tego obiektu.

Plastyczna instalacja zostanie podzielona na cztery 
chronologiczne części (historia obiektu do roku 1945, dzieje 
powojenne, okres odbudowy w czasie dyrekcji Ewy Strzel-
czyk, wizja współczesna). Już teraz są poszukiwane te-
atralne archiwalia: zdjęcia, afisze, programy, bilety, artykuły 
prasowe, a także inne pamiątkowe przedmioty czy spisane 
wspomnienia. - Chcielibyśmy odnaleźć różnego rodzaju do-
kumenty, zwłaszcza pochodzące z okresu przedwojenne-
go, czasów wojny i lat pięćdziesiątych minionego wieku. Nie 
dotarliśmy na przykład do żadnych fotografii pożaru, a po-
dobno ktoś je widział. Nie mamy też zdjęć pokazujących 

teatr po kompleksowej modernizacji w 1944 roku. Jeżeli 
ktoś ma jeszcze jakieś archiwalia w prywatnych zbiorach, 
to bardzo prosimy o ich udostępnienie - apeluje zastępca 
dyrektora GTM. Zapewnia, że właściciele otrzymają histo-
ryczne materiały z powrotem. Chyba, że zechcą je przeka-
zać na stałe do gliwickich zbiorów muzealnych? 

Zgromadzone dokumenty zostaną wykorzystane nie 
tylko na potrzeby wystawy. Powinny zostać także facho-
wo opisane i jeśli będzie to możliwe w odpowiedni spo-
sób skopiowane. - Chcemy odszukać i zarchiwizować jak 
najwięcej historycznych materiałów. Warto, aby trafiły do 
Muzeum i wzbogaciły wiedzę o tym, jak dawniej wyglądało 
w Gliwicach życie artystyczne i jak funkcjonowały instytu-
cje kulturalne. Mamy też zamiar zorganizować w przyszło-
ści ekspozycję typowo dokumentacyjną - informuje Grze-
gorz Krawczyk. (al)

……………………………………………………………
Archiwalia związane z historią obiektu należy do-
starczać do sekretariatu Gliwickiego Teatru Muzycz-
nego przy ul. Nowy Świat 55/57. Osoby posiadające 
teatralne dokumenty mogą uzyskać informacje pod 
numerami telefonu 032-232-11-01 lub 032-232-22-15 
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekre-
tariat@teatr.gliwice.pl lub biuro@teatr.gliwice.pl).

Grzegorz G. Zgraja urodził się 15 kwietnia 1952 roku w Gliwi-
cach. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie (w latach 1973 - 1978) oraz na Wydziale Filmu 
Eksperymentalnego i Video w Hochschule für Bildende Kün-
ste w niemieckim Braunschweig (w latach 1987 - 1989). Od 
1988 roku jest pracownikiem naukowym tej uczelni i mieszka 
w Niemczech. W swojej twórczości łączy obraz i muzykę, wy-
obrażenia estetyczne i technologiczne, pokonuje też grani-
ce pomiędzy różnymi gatunkami sztuki. Jego prace były pre-
zentowane na wielu wystawach, m.in. w Polsce, Niemczech, 
Brazylii i USA. 

Budynek gliwickiego teatru powstał w 1890 roku z inicjatywy Towarzystwa Victoria przy głównej ulicy miasta. Stanowił kompleks, 
uznawany za jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Gliwicach. „Złote lata” tej sceny zakończyły się jednak wraz z poża-
rem teatru w 1945 roku. Od tego czasu przez pół wieku budynek pozostawał niezabezpieczonym rumowiskiem. Ponownie „odkry-
ła” go nieżyjąca już Ewa Strzelczyk. W 1995 roku stworzyła ona Fundację Odbudowy Teatru Miejskiego. Zajęła się gromadzeniem 
pieniędzy na renowację obiektu i ponownie wprowadziła do niego artystów. W ubiegłym roku Ruiny Teatru Miejskiego przejęło od 
Fundacji miasto Gliwice, któremu łatwiej będzie pozyskiwać pieniądze na dalszą modernizację. Obecnie budynek ten dzierżawi 
Gliwicki Teatr Muzyczny. Jest to jedyny obiekt architektoniczny tego rodzaju w regionie, a - zdaniem niektórych - nawet w skali kra-
ju. Posiada surowe i unikatowe wnętrze. W grudniu 1997 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Rok 
później uznano go za „najbardziej magiczne miejsce” na Górnym Śląsku. Aktorzy i reżyserzy zgodnie twierdzą, że teatrów trady-

cyjnie ładnych i kolorowych jest w Polsce wiele, ale takie Ruiny są jedyne!

ul. Zwycięstwa około 1939 r.fo
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KRUCHE PIĘKNO
W latach dwudziestych XX wieku Tadeusz Boy-Żeleński kpił z mody na wstawianie 

do domów przeszkleń z kolorowych szybek:

Gdy kto kupi sobie placyk,
Aby zbudować pałacyk,

Czym najlepszy gust okaże?
Wprawiając szybko witraże.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zachęca do zwiedzania najnow-
szych wystaw artystycznych, prezentowanych w oddziałach MBP. Trzy 
spośród czterech ekspozycji udostępniane będą do końca wakacji.

NIE TYLKO KSIĄŻKI
W filii MBP przy pl. Inwalidów Wojennych 3 można obejrzeć wystawę pokonkursową 

pt. „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi”. Przedstawia ona prace dzieci i mło-
dzieży, nadesłane na VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod tym samym hasłem. Ry-
walizację młodych artystów zorganizowali: Szkoła Podstawowa nr 3 w Gliwicach, Wydział 
Kultury, Sportu i Promocji UM oraz Samodzielny Referat Obrony Cywilnej UM. Do koń-
ca sierpnia można również podziwiać fotografie Barbary Śmigiel i Krzysztofa Waniczka 
„NASZ ŚLĄSK - w poszukiwaniu drogi do Azji przez Bojków” (filia nr 5, ul. Perkoza 12). 
- Wystawa to wyraz świętego oburzenia wobec stereotypowego wizerunku Śląska jako 
smutnej krainy hałdy i familoka - podkreślają autorzy. - Jeśli już nie piętnujemy lenistwa 
wzrokowego, które nie pozwala dostrzec rzeczy oczywistych, to spróbujmy, mówiąc ko-
lokwialnie, podetknąć je pod nos... Bo nasz Śląsk jest piękny i to nie tylko w kontekście 
etosu pracy. Staramy się to pokazać, zestawiając obrazy z różnych stron świata z tymi 
swojskimi, zza własnego płotu. Bez fotomontażu. 

Do końca lata eksponowana ma być wystawa pokonkursowa „Uroczy zakątek Gli-
wic” (Biblioteka Centralna dla Dzieci przy ul. Kościuszki 17). Organizatorem artystycznej 
rywalizacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych był Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Specjalnych nr 6 w Gliwicach. Krócej, bo do końca miesiąca, ma 
być natomiast udostępniana wystawa fotografii Janusza Olszewskiego „PRZYRODA - 
NATURA” (filia nr 9, ul. Czwartaków 18). 

- Janusz Olszewski rozpoczął przygodę z fotografią w momencie wyboru zawodu. 
Jest fototechnikiem. Podczas pierwszej prezentacji swoich dokonań pokazał zdjęcia Ja-
strzębia Zdroju - informują przedstawiciele MBP w Gliwicach. - Fascynuje go przyroda, 
której poświęca najwięcej czasu w swoich „foto-wędrówkach”. Uwiecznił i skatalogował 

też kilkaset roślin rosnących w jego ogrodzie. 
W 2002 roku jego prace zdobiły wystawę kwiatów w Kato-

wicach - Bytkowie. Dwukrotnie eksponował też swoje zdjęcia 
w Szkole Policji w Katowicach. Inne jego wystawy indywidual-
ne to m.in. „Przyroda, natura” w Galerii „Ciasna” w Jastrzębiu 
(2004) oraz „Przyroda” w Olzie (2005) Uczestniczył też w kilku 
wystawach zbiorowych Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego 
„Niezależni” i Związku Polskich Fotografów Przyrody. Dwa lata 
temu zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Najlep-
sza fotografia przyrodnicza”. (kik)

Warto jednak uzmysłowić 
sobie, że to właśnie dzięki wy-
szydzanemu wówczas trendo-
wi możemy dzisiaj podziwiać 
„kruche piękno” w zabytko-
wych obiektach. W wielu daw-
nych willach i pałacykach miej-
skich, które obecnie nie mają 
funkcji mieszkalnej, zachowały 
się nierzadko całe kompozycje 
witrażowe. W przeszłości były 
one dekoracjami, które ozdabia-
ły hol wejściowy czy okna salo-
nu i w zależności od pory dnia 
czy roku dostarczały zróżnico-
wanych wrażeń estetycznych. 
Dziś są cennym świadectwem 
historii sztuki.

W dawnej willi-pracowni 
(obecnie - przychodni lekar-
skiej) przy ul. Lipowej można 
obejrzeć jedne z najciekaw-
szych witraży gliwickich. Utrzy-
mana w stylu ART DECO kom-
pozycja plastyczna sprzed 80 lat 
wypełnia sześć okien. Doświe-
tlają one wysoki hol (o wyso-
kości 2 kondygnacji). Stylizo-
wana dekoracja roślinna skła-
da się z wijących liści i kwiatów. 
Dzieło nie ma przy tym anonimowego charakteru, jak większość witraży w naszym mie-
ście. Jest opatrzone podpisem twórcy - „AUSGEF. E. Lazar Ratibor”. 

Witraż w budynku przy ul. Banacha ma dla odmiany znacznie skromniejszą formę. 
Więcej mówi o profesji właściciela, niż o jego upodobaniach. W dawnej willi, pochodzą-
cej z początku XX wieku, stanowiącej dziś siedzibę klubu pracowników Politechniki Ślą-
skiej, witraż zdobi wyjście na balkon. Kompozycja zapełnia cztery okna. Na tle przezro-
czystego szkła katedralnego umieszczono centralnie medaliony. W górnym medalionie 

są symbole charakteryzujące za-
wód właściciela willi: projektan-
ta-budowlańca. Widnieje tam 
m.in. kielnia, cyrkiel i ekierka. 
W bocznych medalionach znaj-
dują się postacie murarza i stry-
charza, a w drzwiach - ornament 
roślinny. Szklane płytki w meda-
lionach są podmalowane w celu 
uzyskania większego realizmu 
rysunku. 

W innej willi powstałej po 
1900 roku, a usytuowanej przy 
tej samej ulicy, witraże dekoru-
ją hol wejściowy. Większa ich 
część jest wykonana z nieprze-
zroczystego, białego szkła. Tyl-
ko delikatna dekoracja w postaci 
niewielkich medalionów ożywia 
prawie monochromatyczną kolo-
rystykę szklenia. W pierwszym 
oknie są to wazony z kwiatami 
i ptakami - papugą i słowikiem, 
a w drugim oknie - symbole (już 
nie tak barwne!) wykonywanego 
zawodu pierwszego właściciela 
willi. Obiekt jest współcześnie 
siedzibą „sanepidu”.

Ewa Pokorska 
miejski konserwator 

ul. Banacha

ul. Lipowa
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przetarg nieograniczony na
dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2006-2007.

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: do odbioru w siedzibie zamawiającego 
w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień 
publicznych (parter) od poniedziałku do środy od godz. 8.00 do godz. 16.00, w czwartek 
od godz. 8.00 do godz. 17.00, w piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00, tel. +48 32 239-
12-56, faks +48 32 231-27-25, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej pod 
adresem www.um.gliwice.pl, w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Zamówienia publiczne 
Urzędu Miejskiego. 
Koszt specyfikacji: nieodpłatna.
Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Dowóz gliwickich dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2006-2007 na dwunastu 
trasach dowozu, w tym trasa nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dotyczy dowozu dzieci do 
szkół i przedszkoli na terenie miasta Gliwice, trasa nr 10 - dotyczy dowozu dzieci z Gli-
wic do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących 
w Katowicach. 
Oferty częściowe: zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres od 1 września 2006 roku do 22 czerwca 
2007 roku w dni nauki szkolnej.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.
1) Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podleganie wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia (podstawy prawne wykluczenia z postępowania 
określają art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp).
Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
osób.
W przypadku podmiotów działających wspólnie uprawnienia, o których mowa powyżej, 
muszą posiadać wszystkie podmioty działające wspólnie.

2) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem tech-
nicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) potencjał kadrowy - wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany 

personel, tzn. dysponować co najmniej tyloma kierowcami (posiadającymi prawo 
jazdy kat. D lub prawo jazdy kat. D1 zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym 
- Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm. oraz posiadającymi badania lekarskie 
zgodnie z art. 39 ustawy o transporcie drogowym - Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 
z późn. zm.), ile autobusów wykonawca ma zamiar przeznaczyć na wybrane trasy. 
Natomiast na każdej trasie od nr 6 do nr 12 wykonawca musi mieć do dyspozycji 
opiekuna - opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia dająca rękojmię 
bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół/przedszkoli. W przypadku dzieci niesłyszących 
i słabo słyszących (trasa nr 10) mile widziana jest znajomość języka migowego przez 
opiekuna;

b) potencjał sprzętowy - wykonawca musi dysponować tyloma w pełni sprawnymi autobu-
sami na każdą trasę, które umożliwią przewóz (z miejscami siedzącymi dla wszystkich 
dzieci) wszystkich dzieci na jedną określoną godzinę do szkoły/szkół (w tym także 
przedszkola/przedszkoli) i ze szkoły/szkół (w tym także z przedszkola/przedszkoli) 
zgodnie z wyznaczonymi trasami.

W przypadku tras od nr 6 do nr 12 dowożenie dzieci musi się odbywać:
a) w przypadku trasy nr 6 - autobusem do przewozu co najmniej 45 osób włącznie z kierowcą 

i opiekunem; 
b) w przypadku trasy nr 7 - autobusem do przewozu co najmniej 19 osób włącznie z kierowcą 

i opiekunem, nie więcej niż 25 osób włącznie z kierowcą i opiekunem;
c) w przypadku trasy nr 8 - autobusem do przewozu co najmniej 13 osób włącznie z kierowcą 

i opiekunem, nie więcej niż 25 osób włącznie z kierowcą i opiekunem;
d) w przypadku trasy nr 9 - autobusem do przewozu co najmniej 21 osób włącznie z kierowcą 

i opiekunem, nie więcej niż 38 osób włącznie z kierowcą i opiekunem;
e) w przypadku trasy nr 10 - autobusem do przewozu co najmniej 15 osób włącznie z kie-

rowcą i opiekunem, nie więcej niż 25 osób włącznie z kierowcą i opiekunem;
f) w przypadku trasy nr 11 - autobusem do przewozu co najmniej 15 osób włącznie z kie-

rowcą i opiekunem, nie więcej niż 25 osób włącznie z kierowcą i opiekunem;
g) w przypadku trasy nr 12 - autobusem do przewozu co najmniej 11 osób włącznie z kie-

rowcą i opiekunem, nie więcej niż 25 osób włącznie z kierowcą i opiekunem.

Poza tym wykonawca musi dysponować autobusami zastępczymi, tj.:

dla tras od nr 1 do nr 5
- w przypadku wyboru do trzech tras - 1 autobus zastępczy posiadający co najmniej 

40 miejsc siedzących dla dzieci,
- w przypadku wyboru powyżej trzech tras - 2 autobusy zastępcze (w tym 1 autobus 

posiadający co najmniej 40 miejsc siedzących dla dzieci);

dla tras od nr 6 do nr 12
- w przypadku wyboru do trzech tras - 1 autobus zastępczy,
- w przypadku wyboru powyżej trzech tras - 2 autobusy zastępcze;

dla tras od nr 1 do nr 12 (w tym wybranej co najmniej 1 trasy od nr 1 do nr 5 i wybranej co 
najmniej 1 trasy od nr 6 do nr 12)
- w przypadku wyboru do trzech tras - 2 autobusy zastępcze (w tym 1 autobus posiadający 

co najmniej 40 miejsc siedzących dla dzieci),
- w przypadku wyboru od czterech tras do siedmiu tras - 3 autobusy zastępcze (w tym 

2 autobusy, z których każdy posiada co najmniej 40 miejsc siedzących dla dzieci),
- w przypadku wyboru powyżej siedmiu tras - 5 autobusów zastępczych (w tym 3 autobusy, 

z których każdy posiada co najmniej 40 miejsc siedzących dla dzieci).

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny i liczba pracowników 
zdolnych do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.

3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-
wienia.

Ocena spełnienia wymaganych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w wyżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Wadium: nie wymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%.
Termin składania ofert: 27 lipca 2006 r. do godz. 8.30.
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko 
ds. zamówień publicznych (parter) lub listownie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 27 lipca 2006 r. o godz. 9.00.
Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala nr 254.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
Dynamiczny system zakupów: zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego 
systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zama-
wiający nie zamierza dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.
Ogłoszenie przekazano do publikacji prezesowi UZP 7 lipca 2006 r.

Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie na zadania publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie kultury 
fizycznej i sportu, w zakresie upowszechniania oraz podmiotów, którym przyznano dotacje w formie wsparcia lub 

powierzenia na ich realizację.

L.P. NAZWA ZADANIA WNIOSKODAWCA KWOTA
DOTACJI

1. V Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy 
dla dzieci AZS Gliwice 3.000 zł

2. Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Judo dla 
dzieci AZS Gliwice 3.670 zł

3. Organizacja i prowadzenie zawodów Wakacje 
z rakietką SKS „Spartakus” 2.000 zł

4. Pierwszy Krok Bokserski dla początkujących GUKS „Carbo” 2.400 zł
5. VI Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików GUKS „Carbo” 2.000 zł

6. Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Halo-
wych

Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotni-
czych 2.500 zł

7. Organizacja Mistrzostw Polski w Modelarstwie 
Kosmicznym

Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotni-
czych 2.000 zł

8. Mistrzostwa Gliwic w Ju jitsu KS „KODOKAN” 1.600 zł
9. Turniej dziecięcy w piłce nożnej RKS „FORTUNA” 800 zł

10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy” 3.000 zł

11. Organizacja oraz prowadzenie rozgrywek 
ligowych GTS Piłki Nożnej Pięcioosobowej 7.000 zł

12. Turniej o Puchar Gliwic, Turniej Mikołajkowy, udział 
w rozgrywkach ligowych Gliwicka Liga Futsalu „Piąteczki” 2.000 zł

13. Okręgowa Liga Narciarska Międzyszkolny Klub Narciarski 1.500 zł
14. EKO Rajd Gliwice 2006 Grupa Kolarska 3.000 zł

15. Organizacja zawodów gier komputerowych Lan 
Party Śląsk II, Signum Rally Lan Party I SGM „SIGNUM” 1.500 zł

16. Wspinaczkowa liga szkół Stowarzyszenie „GTW” 1.800 zł
17. Aktywne wakacje Stowarzyszenie „GTW” 2.780 zł
18. Jesienny Rajd Górski 2006 PTTK 1.500 zł
19. Impreza Krajoznawczo - Przyrodnicza PTTK 1.200 zł
20. Akcja Lato 2006 - II etap PTTK 3.000 zł
21. Latający uniwersytet Turystyki - etap II PTTK 1.500 zł
22. Zlot Młodzieży „BUK 2006” PTTK 14.800 zł
23. Mikołajki dla dzieci i młodzieży PTTK 2.000 zł
24. Organizacja Turnieju Remika dla niesłyszących Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących 1.200 zł
25. Górska wyprawa dla niesłyszących Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących 2.000 zł

RAZEM: 69.750 zł

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

Poszukiwani:
- inżynier ochrony środowiska: wy-

kształcenie wyższe, staż pracy mile 
widziany, znajomość AUTOCAD, miej-
sce pracy: Knurów + teren Śląska,

- asystent projektanta: wykształcenie 
wyższe, znajomość programów pro-
jektowych AUTOCAD, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice,

- projektant branży budowlanej: wy-
kształcenie wyższe, doświadczenie 
2 lata, znajomość języka angielskiego, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice,

- nauczyciel przedmiotu zawodowego-
drogownictwo: wykształcenie wyższe, 
kwalifi kacje pedagogiczne zgodnie 
z nauczanym przedmiotem, 

- specjalista ds. BHP: wykształcenie 
wyższe, znajomość języka angielskiego, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice,

- specjalista ds. przygotowania inwe-
stycji budowlanych: wykształcenie 
średnie techniczne budowlane, upraw-
nienia budowlane w zakresie nadzoru 
nad prowadzonymi pracami u klienta, 
tworzenie ofert, prawo jazdy kat. B, jed-
na zmiana, miejsce pracy: Pyskowice,

- pracownik utrzymania ruchu - elek-
tromechanik: wykształcenie średnie 
techniczne, specjalność: mechanika, 
doświadczenie, znajomość użytkowania 
podstawowych aplikacji informatycz-
nych, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Zabrze,

- pielęgniarka: wykształcenie średnie 
pielęgniarskie, miejsce pracy: Pysko-
wice,

- magazynier: wykształcenie średnie, 
doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice,

- ankieter: wykształcenie średnie, staż 
pracy 2 lata, znajomość obsługi kompu-
tera, komunikatywność, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice i okolice, 

- kierowca : wykształcenie średnie, 
prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: teren 
Gliwic,

- pracownik kwiaciarni: mile widziane 
wykształcenie średnie, staż pracy mini-
mum 1 rok, miejsce pracy: Zabrze, 

- doradca klienta: wykształcenie zawo-
dowe, doświadczenie mile widziane, 
miejsce pracy: Gliwice,

- montażysta konstrukcji stalowych: 
wykształcenie zawodowe, staż minimum 

1 rok, miejsce pracy: cała Polska, 
- spawacz-ślusarz: wykształcenie za-

wodowe / średnie, doświadczenie na 
podobnym stanowisku, miejsce pracy: 
Gliwice,

- operator maszyn: wykształcenie 
zawodowe techniczne (tokarz, ślusarz, 
pokrewne), przy produkcji stolarki PCV, 
miejsce pracy: Toszek,

- lakiernik proszkowy: wykształcenie 
zawodowe, umiejętności, miejsce pracy: 
Toszek,

- dekarz: umiejętności, miejsce pracy: 
Gliwice,

- malarz: miejsce pracy: Gliwice,
- sprzątaczka: staż pracy mile widziany, 

jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice,
- pracownik produkcyjny: prace mon-

tażowe, dwie zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice,

- pakowacz: aktualna książeczka sane-
pidowska, dyspozycyjność, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Katowice, Ruda Śląska,

- pracownik fi zyczny: do czerpania 
papieru, ciężka praca fi zyczna, bez 
nałogów, jedna zmian, miejsce pracy: 
Gliwice.

Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

___________________________________________________

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie proszone są o kontakt osobisty w PUP Gliwice Pl. Inwalidów Wo-
jennych 12, pokój nr 9 - poniedziałek, wtorek, środa w godz. od 8.00 do 15.00, czwartek w godz. 8.00 do 16.30, piątek w godz. od 
8.00 do 14.00.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE 
OGŁASZA:

u 21 lipca 2006 r. o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na zbycie (na własność) nieruchomości nieza-
budowanej położonej w Gliwicach na płd. od ul. Olszewskiego 
oraz 50% udziału nieruchomości niezabudowanej położonej 
przy ul. Olszewskiego (działka nr 735),

u 21 lipca 2006 r. o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na zbycie (na własność) nieruchomości nie-
zabudowanej położonej w Gliwicach przy ul. Olszewskiego 
oraz 50% udziału nieruchomości niezabudowanej położonej 
przy ul. Olszewskiego (działka nr 732),

u 24 lipca 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 rozpocznie 
się I ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz 
z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części 
gruntu położonego w Gliwicach przy ul. Puszkina 8/3,

u 2 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 
rozpocznie się I ustny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego 
wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części 
gruntu położonego w Gliwicach przy ul. Moniuszki 10,

u 2 sierpnia 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 rozpocznie 
się I ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz 

z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu 
położonego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 41,

u 25 sierpnia 2006 r. o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny prze-
targ nieograniczony na zbycie (na własność) nieruchomości 
niezabudowanych położonych w Gliwicach przy ul. Łowickiej: 
1. działka nr 836, 2. działka nr 837,

u 31 sierpnia 2006 r. o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na zbycie (na własność) nieruchomości nie-
zabudowanej położonej w Gliwicach na wsch. od ul. Łowickiej 
- działka nr 1010,

u 31 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na zbycie (na własność) nierucho-
mości niezabudowanej położonej w Gliwicach na wsch. od 
ul. Łowickiej - działka nr 1016,

u 22 września 2006 r. o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny prze-
targ nieograniczony na zbycie (na własność) nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Gliwicach przy ul. Grodowej 
- działka nr 730,

u 10 października 2006 r. o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny 
przetarg ograniczony na wysokość czynszu dzierżawnego, 
nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 
151.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ 
WWW.UM.GLIWICE.PL 

W DZIALE OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
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Opis warunków udziału w postępowaniu, w tym 
odnoszących się do właściwości wykonawcy 
wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków 
i wymagane dokumenty.

Warunek
1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. pro-
wadzi działalność gospodarczą na zasadach 
określonych w przepisach ustawy z 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. nr 173, poz. 1807) oraz nie podlega wy-
kluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp).

Sposób dokonywania oceny spełniania tego 
warunku
Ocena: spełnia/nie spełnia na podstawie doku-
mentów przedstawionych przez wykonawcę/
wykonawców:
- spełnia: wykonawca złożył wymagane dokumen-

ty, dokumenty zostały wystawione we wskazanych 
poniżej okresach, jeżeli wykonawca złożył kopię 
dokumentu/dokumentów - dokument/y został/y 
potwierdzony/e za zgodność z oryginałem przez 
uprawnionych przedstawicieli, 

wymagane dokumenty:
1) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawio-
ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu;

2) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Kar-
nego albo równoważnego zaświadczenia właści-
wego organu sądowego lub administracyjnego 
kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu;

3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karne-
go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu;

4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika 
Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, po-
twierdzające odpowiednio, że wykonawca nie 
zalega z płaceniem podatków, opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji organu - wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu.

5) oświadczenie wykonawcy złożone w myśl art. 22 
ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy pzp;

- nie spełnia: dokument lub dokumenty nie zawie-
rają któregoś z wymaganych elementów, który-
kolwiek z wykonawców działających wspólnie nie 
złożył wymaganego/wymaganych dokumentów, 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

Warunek
2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówie-
nia w terminie określonym przez zamawiającego, 
tj. posiada środki na rachunku bankowym lub na 
rachunku w kasie oszczędnościowo-kredytowej 
lub zdolność kredytową w wysokości minimum 
50.000 zł.

Sposób dokonywania oceny spełniania tego 
warunku

Ocena: spełnia/nie spełnia na podstawie do-
kumentów przedstawionych przez wykonawcę/
wykonawców:
- spełnia: wykonawca złożył informację banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
w którym/której wykonawca posiada rachunek, 
odzwierciedlającą posiadanie przez wykonawcę 
środków własnych lub zdolności kredytowej w wy-
sokości minimum 50.000 zł, przy czym posiadanie 
łącznie 50.000 zł w środkach własnych + zdolności 
kredytowej traktowane jest jak spełnienie warunku. 
Z informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczęd-
nościowo - kredytowej musi jednoznacznie 
wynikać powyżej wskazana kwota pozostająca 
w dyspozycji wykonawcy i/lub określająca zdol-
ność kredytową wykonawcy. Jeżeli wykonawca 
złożył kopię dokumentu - dokument musi zostać 
potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 
uprawnionych przedstawicieli,

- wymagany dokument: informacja banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
w którym/której wykonawca posiada rachunek, 
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu;

- nie spełnia: wykonawca nie złożył dokumentu/ów 
lub dokument/y nie spełnia/ją podanych wyżej 
wymogów formalnych lub merytorycznych 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. W szczególności nie jest 
potwierdzeniem spełniania warunku informacja 
o obrotach na rachunku oraz informacja o posia-
danych kredytach, a nie o zdolności kredytowej na 
przyszłość, chyba, że informacja mówi o otwartej 
linii kredytowej o wysokości równej lub przekra-
czającej 50.000 zł i potwierdza, że taka kwota 
jest w dyspozycji wykonawcy. 

Warunek
3. Wykonawca posiada wiedzę niezbędną do 

wykonania zamówienia, tj.: wykonawca w ciągu 
ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia dzia-
łalności jest krótszy, to w tym okresie) wdrożył 
system zarządzania dokumentami w co najmniej 
jednej firmie/instytucji.

Sposób dokonywania oceny spełniania tego 
warunku
Ocena: spełnia/nie spełnia na podstawie do-
kumentu przedstawionego przez wykonawcę/
wykonawców:
- spełnia: wykonawca złożył wykaz wykonanych 

i wdrożonych systemów zarządzania dokumen-
tami wraz z dokumentami potwierdzającymi 
jednoznacznie należyte wykonanie usług. Jeżeli 
wykonawca złożył kopię dokumentu - dokument 
musi zostać potwierdzony za zgodność z orygi-
nałem przez uprawnionych przedstawicieli,

- wymagane dokumenty: wykaz systemów zarzą-
dzania dokumentami wykonanych i wdrożonych 
w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to 
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmio-
tu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami 
potwierdzającymi należyte wykonanie usług;

- nie spełnia: brak wykazu, brak referencji potwier-
dzających jednoznacznie należyte wykonanie 
usługi, wykaz podpisany przez nieuprawnioną 
osobę, braki formalne kopii dokumentów z za-
strzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie wyżej 
wymienione warunki podlegają dodatkowo ocenie 
punktowej dotyczącej doświadczenia posiadanego 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, przy 
czym warunek posiadania doświadczenia uznaje się 
za spełniony przez wykonawcę, gdy uzyska on co 
najmniej 5 pkt. Punkty będą przyznawane w nastę-
pujący sposób: za wdrożenie, o którym mowa w pkt 
1) wykonawca otrzyma 1 pkt, jeżeli wdrożenie będzie 

spełniało dodatkowo warunek, o którym mowa w pkt. 
2) otrzyma 6 pkt. (1+5), jeżeli dodatkowo zostanie 
spełniony warunek, o którym mowa w pkt 3) wyko-
nawca otrzyma 16 pkt. (1+5+10), jeżeli wdrożenie 
będzie spełniało warunki, o których mowa w pkt. 1) 
i 3) wykonawca otrzyma 11 pkt. (1+10) za każde 
udokumentowane wdrożenie.

Warunek
Wykonawca posiada doświadczenie w zakre-
sie dotyczącym przedmiotu zamówienia, tzn. 
w szczególności:
1) w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres działalności 

jest krótszy, to w tym okresie) wdrożył system 
zarządzania dokumentami w więcej niż jednej 
firmie/instytucji (niezależnie od jej formy organi-
zacyjnej),

2) przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli 
okres działalności jest krótszy, to w tym okresie) 
wdrożenie o porównywalnej wielkości do przed-
miotowego zamówienia, tj. za porównywalne 
przyjmuje się wdrożenie o wartości powyżej 
350.000 zł,

3) wdrożył w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy, to w tym okresie, system 
zarządzania dokumentami w jednostce admini-
stracji publicznej (urzędzie lub innej jednostce sa-
morządowej lub rządowej administracji publicznej 
/nie dotyczy komunalnych i państwowych spółek 
prawa handlowego ponieważ podmioty te nie są 
zobowiązane do stosowania obiegu dokumen-
tów przewidzianych dla jednostek administracji 
publicznej/).

Sposób dokonywania oceny spełniania tego 
warunku
Ocena: na podstawie wykazu (o którym mowa 
powyżej) i referencji przedstawionych przez 
wykonawcę/wykonawców. 
Ad. 1) za każde udokumentowane wdrożenie komisja 

przyzna 1 punkt,
Ad. 2) za każde udokumentowane wdrożenie 

o porównywalnej wielkości komisja przyzna 
5 pkt,

Ad. 3) za każde udokumentowane wdrożenie 
w jednostce administracji publicznej komisja 
przyzna 10 pkt.

Do złożenia ofert zostanie zaproszonych 5 wyko-
nawców, którzy spełnili wymagane warunki i uzyskali 
najwyższą liczbę punktów w zakresie oceny warunku 
dotyczącego doświadczenia.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnili warunki 
udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona 
w ogłoszeniu zamawiający zaprosi do udziału w po-
stępowaniu wszystkich wykonawców spełniających 
te warunki. 

Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni 
do składania ofert: 5.
Wadium: 65.000 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: nazwa - Waga 
(%), cena oferty brutto - Wa = 100%.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu: 16 sierpnia 2006 r. do 
godz. 12.00.
Miejsce składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu: siedziba zamawia-
jącego, Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. 
zamówień publicznych (parter) lub listownie na adres 
zamawiającego.
Umowy ramowe: zamawiający nie zamierza za-
wierać umowy ramowej. 
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza 
dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zasto-
sowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie przekazano do publikacji UOPWE 
12 lipca 2006 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

negocjacje z ogłoszeniem na
zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie u zamawiającego portalu korporacyjnego z elektronicznym systemem zarządzania dokumentami.

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu 

u przetargu nieograniczonego na remont dachu, wy-
konanie uporządkowania i dobudowy przewodów 
kominowych oraz montaż instalacji odgromowej 
w budynku przy ul. Szobiszowickiej 21 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2006 r. do godz. 
9.00.
Termin otwarcia ofert: 4 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00.

u przetargu nieograniczonego na dobudowę przewo-
dów wentylacyjnych w budynku przy ul. Grottgera 70 
w Gliwicach.

Termin składania ofert: 31 lipca 2006 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2006 r. o godz. 10.30.

u pisemnego przetargu ofertowego na wysokość staw-
ki czynszu lokalu użytkowego mieszczącego się przy 
ul. Chorzowskiej 10/2 o pow. 68,25 m2.

Termin składania ofert: 9 sierpnia 2006 r. do godz. 15.00.
Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00.

u przetargu nieograniczonego na wykonanie podłącze-
nia do kanalizacji deszczowej i sanitarnej budynku 
mieszkalnego przy ul. Nałkowskiej 1 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 7 sierpnia 2006 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 7 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00.

u przetargu nieograniczonego na wymianę podłóg 
w zasobach administrowanych przez ZBM II TBS Sp. 
z o.o. -ROM-4, ROM-6, ROM-10 w Gliwicach.
Zadanie 1: Wymiana podłóg w zasobach ROM-4.
Zadanie 2: Wymiana podłóg w zasobach ROM-6.
Zadanie 3: Wymiana podłóg w zasobach ROM-10.

Termin składania ofert: 9 sierpnia 2006 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 9 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00.

u przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynku i ko-
mórek gospodarczych przy ul. Urbana 6a w Gliwicach.

Termin składania ofert: 2 sierpnia 2006 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 2 sierpnia 2006 r. o godz. 10.30.

u przetargu nieograniczonego na wykonanie uporząd-
kowania i dobudowy przewodów kominowych w bu-
dynku przy ul. Wróblewskiego 27 i ul. Harcerskiej 15 
w Gliwicach.
Zad. nr 1. Wykonanie uporządkowania i dobudowy przewo-
dów kominowych w budynku przy ul. Wróblewskiego 27.
Zad. nr 2. Wykonanie uporządkowania i dobudowy przewo-
dów kominowych w budynku przy ul. Harcerskiej 15.

Termin składania ofert: 2 sierpnia 2006 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 2 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00.

u przetargu nieograniczonego na remont dachu, wykona-
nie uporządkowania i dobudowy przewodów komino-
wych w budynku przy ul. Sokoła 14 oraz remont dachu, 
wykonanie uporządkowania i dobudowy przewodów 
kominowych, montaż instalacji odgromowej w budynku 
przy ul. Jana Śliwki 21 w Gliwicach.
Zadanie 1: Remont dachu, wykonanie uporządkowania 
i dobudowy przewodów kominowych w budynku przy 
ul. Sokoła 14.
Zadanie 2: Remont dachu, wykonanie uporządkowania 
i dobudowy przewodów kominowych, montaż instalacji 
odgromowej w budynku przy ul. Jana Śliwki 21.

Termin składania ofert: 31 lipca 2006 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2006 r. o godz. 10.00.

Prezydent Miasta Gliwice informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej 
www.um.gliwice.pl zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do czasowego 
wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice.

Ośrodek Pomocy Społecznej - Gliwice, 
ul. Górnych Wałów 9,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na
dostawę biletów komunikacji miejskiej KZK GOP do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Termin składania ofert: 21 lipca 2006 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 21 lipca 2006 r. o godz. 12.00.

Prezydent Miasta Gliwice informuje,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy Placu Inwalidów Wojennych 12 oraz na stronie internetowej 
www.um.gliwice.pl, zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia.

Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice 

Przedmiot zamówienia:
zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie u zamawiającego portalu korpora-
cyjnego z elektronicznym systemem zarządzania dokumentami, a w tym:
I. uzgodnienie, opracowanie i uruchomienie interfejsu portalu korporacyj-

nego oraz modułu: administrowanie systemem. Szkolenia administratora 
głównego oraz administratorów lokalnych w tym zakresie;

II. uzgodnienie, opracowanie i uruchomienie modułu: adresy zewnętrzne 
(wraz z integracją z informatyczną bazą adresową urzędu i Systemem 
Ewidencji Działek i Budynków) oraz szkolenia administratorów lokalnych 
w tym zakresie;

III. uzgodnienie, opracowanie i uruchomienie modułu: adresy wewnętrzne 
(wraz z integracją z Komputerowym Systemem Administracji Terenowej) 
oraz szkolenia administratorów lokalnych w tym zakresie;

IV. uzgodnienie, opracowanie i uruchomienie modułu korespondencji przy-
chodzącej (wraz z integracją z - informatyczną bazą adresową urzędu, 
Komputerowym Systemem Administracji Terenowej, Systemem Ewidencji 
Działek i Budynków oraz systemem obsługi podpisu elektronicznego) 
oraz szkolenia administratorów lokalnych w tym zakresie;

V. uzgodnienie, opracowanie i uruchomienie modułu spraw oraz szkolenia 
administratorów lokalnych w tym zakresie;

VI. uzgodnienie, opracowanie i uruchomienie modułu korespondencji wy-
chodzącej (wraz z integracją z - informatyczną bazą adresową urzędu, 

Komputerowym Systemem Administracji Terenowej, Systemem Ewidencji 
Działek i Budynków oraz systemem obsługi podpisu elektronicznego) 
oraz szkolenia administratorów lokalnych w tym zakresie;

VII. uzgodnienie i opracowanie integracji z portalem internetowym i intraneto-
wym urzędu oraz uzgodnienie i opracowanie narzędzia do projektowania 
rejestrów publicznych;

VIII. szkolenia użytkowników;
IX. uzgodnienie, opracowanie i uruchomienie modułu: definiowanie przebiegu 

wybranych procesów, a także terminarza oraz szkolenia użytkowników 
(w tym administratorów lokalnych) w tym zakresie;

X. uruchomienie funkcjonalności integracji z portalem intranetowym 
i internetowym urzędu, a także wdrożenie narzędzia do projektowania 
rejestrów publicznych (c.d. etapu VII) oraz szkolenia użytkowników 
(w tym administratorów lokalnych).

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę sprzętu i licencji niezbęd-
nych do prawidłowego funkcjonowania systemu.
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 497 dni tj. 71 tygodni (łącznie z okresem 
przeznaczonym na testy, korekty po testach oraz odbiory poszczególnych 
modułów) licząc od dnia uzgodnienia projektu techniczno-organizacyjnego 
(PTO) pomiędzy zamawiającym a wykonawcą (na uzgodnienie PTO prze-
widziano maksymalnie 4 tygodnie od daty zawarcia umowy).
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ZMIANA TERMINU DYSKUSJI PUBLICZNEJ

że zmienia się termin, w którym odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań przyjętych w 4 niżej 
wymienionych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

KOMUNIKAT
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach przedstawia stanowisko otrzymane 
z  Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA w sprawie potwierdzania niemieckich druków zaświad-
czeń, których złożenia od obywateli polskich, podejmujących pracę lub zatrudnionych w tym kraju, 
wymagają niemieccy pracodawcy lub urzędy skarbowe.

„(...) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadziło rozmowy z niemieckim Ministerstwem Pracy i Po-
lityki Socjalnej, zgodnie z którymi w stosunkach dwustronnych w zakresie zabezpieczenia społecznego 
obowiązują oraz są poświadczane w Polsce (przez ZUS oraz inne wyznaczone instytucje zabezpieczenia 
społecznego) wyłącznie druki serii E (obowiązujące w Unii Europejskiej). Niemieckie Ministerstwo Pracy 
i Polityki Socjalnej poinformowało instytucje oraz organizacje pracodawców w tym kraju o tym, iż stosowane 
dotychczas formularze zaświadczeń nie powinny być stosowane ze względu na to, że zostały one zastąpione 
jednolitymi dla wszystkich państw członkowskich UE formularzami serii E. 

Zatem wszelkie dokumenty dotyczące zabezpieczenia społecznego w RP mogą być potwierdzane wyłącznie 
przez ZUS lub inne wyznaczone instytucje zabezpieczenia społecznego (np. przez Regionalne Ośrodki lub 
Centra Polityki Społecznej), a nie przez organy gmin”.

Na terenie województwa śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej mieści się w Katowicach przy 
ulicy Powstańców 41a, pok. 612, tel. 032-20-77-949, 032-20-77-995, 032-20-77-842, adres internetowy: 
www.silesia-region.pl/rops/ropsnowa/swiad.php.

20 września 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów 
Wojennych 12 rozpocznie się I ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z oddaniem 
w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu położonego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 17 
(III piętro) o pow. 167,81 m2, mieszczącego się w budynku wielolokalowym, składającym się z 8 lokali 
mieszkalnych oraz 3 lokali użytkowych położonym na działce nr 639, obręb Stare Miasto o pow. 466 m2, 
zapisanej w KW 24251.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

przetarg nieograniczony na
termomodernizację budynku Szpitala Miejskiego nr 2 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 8.

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: do odbioru w siedzibie zamawiającego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych (parter) od ponie-
działku do środy od godz. 8.00 do godz. 16.00, w czwartek od godz. 8.00 do godz. 17.00, w piątek od 
godz. 8.00 do godz. 15.00, tel. +48 32 239-12-56, faks +48 32 231-27-25, za zaliczeniem pocztowym lub 
na stronie internetowej pod adresem www.um.gliwice.pl, w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Zamówienia 
publiczne Urzędu Miejskiego. 
Koszt specyfikacji: 55 zł.
Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Zamówienie dotyczy wykonania następującego asortymentu robót:
1. roboty budowlane:

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
• wymiana tynków elewacji,
• docieplenie części ścian zewnętrznych budynku,
• wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej,
• wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
• remont kominów,
• remont wieży budynku,
• docieplenie połaci dachowych i stropu ostatniej kondygnacji,
• wymiana rynien i rur spustowych,
• remont schodów zewnętrznych kamiennych i balustrad stalowych;

2. roboty instalacyjne:
• kompleksowa wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana grzejni-

ków.
Dokumentację projektową (rysunki + opis techniczny + przedmiary) oraz specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót zawiera załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na urządzenia techniczne z podaniem producenta 
należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza 
art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji 
rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia 
oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania 
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.
Inne wymagania:
a) przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach służby zdrowia,
b) przed opracowaniem oferty wskazana jest wizja obiektu,
c) ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 05.116.985) - dotyczy w szczególności 
stolarki okiennej i instalacji c.o.

Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 30 czerwca 2007 r. 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:
a) przedstawienie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; w przypadku spółki cywilnej - aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z właściwego rejestru dla każdego ze wspólników;

b) przedstawienie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert;

c) przedstawienie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

d) przedstawienie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właści-
wego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wła-
ściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

e) przedstawienie informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności perso-
nelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane;

f) przedstawienie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacja-
mi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

g) przedstawienie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień (np. uprawnienia budowlane, zaświadczenia o przynależności do branżowej Izby Inżynierów 
Budownictwa); 

h) przedstawienie wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na załączniku nr 4 oraz 
załączeniem trzech dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane 
należycie;

i) przedstawienie wykazu podmiotów (podwykonawców), które będą wykonywać zamówienie lub będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez 
nich czynności;

j) przedstawienie dowodu wniesienia wadium;
k) przedstawienie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1, art. 24 ust.1 

i 2 ustawy pzp). 
Wadium: 20.000 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%.
Termin składania ofert: 11 sierpnia 2006 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień 
publicznych (parter) lub listownie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 11 sierpnia 2006 r. o godz. 11.00.
Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala nr 139.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Ogłoszenie przekazano do publikacji UOPWE 7 lipca 2006 r.

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA,

OGŁOSZENIE

W związku z zamiarem przygotowania zleceń na prace geodezyjne w 2006 r. przez Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, odnośnie nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa i Miasta Gliwice, informujemy, że w tutejszym wydziale można złożyć ofertę dotyczącą ewentualnego 
zainteresowania współpracą w wyżej wymienionym zakresie.

Zgodnie z art. 70 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych przedmiotowe prace będą zlecane 
w trybie zapytania o cenę.
Zapytania o cenę wykonania konkretnych prac kierowane będą do firm, które złożą swoją ofertę w terminie do 
31 lipca 2006 r.
Informujemy, że w ofercie należy podać jedynie zakres wykonywanych przez firmę prac oraz posiadane uprawnienia.

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu obejmującego dzielnicę 
Sośnica-południe (stanowiący realizację uchwały nr 
XVIII/469/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 25 marca 
2004 r.).

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota 
Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej 
położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską 
(stanowiący realizację uchwały nr XVIII/472/2004 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 25 marca 2004 r., skorygo-
wanej uchwałą nr XXXIII/827/2005 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 9 czerwca 2005 r.).

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu obejmującego dzielnicę prze-

mysłowo-składową, położonego pomiędzy planowaną 
obwodnicą a autostradą A-4 i projektowaną autostradą 
A-1 (stanowiący realizację uchwały nr XVIII/473/2004 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 25 marca 2004 r.).

4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy 
Gliwice „Obszar Bojkowska” (stanowiący realizację 
uchwały nr XVIII/474/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 25 marca 2004 r.).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionych 
projektach planów miejscowych rozwiązaniami rozpocz-
nie się w 27 lipca 2006 r. o godzinie 15.00 w sali nr 137 
(sala sesyjna - I piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
(ul. Zwycięstwa 21).

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości: 131.840 zł, 
w tym:
cena wywoławcza lokalu mieszkalnego: 129.378 zł,
cena wywoławcza gruntu (25% wartości udziału): 
2.018 zł + 22 % VAT tj. 2.462 zł.
Wadium: 13.200 zł.
Minimalne postąpienie: 1.320 zł.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu zosta-
nie ustalona w wysokości 1% wylicytowanej wartości 
udziału, podwyższona o 22% podatek VAT.

Udział w przetargach mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wpłacą określone w niniejszym 
ogłoszeniu wadium na konto Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach - ING Bank Śląski S.A. 
nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 i dostarczą 
dowód wpłaty wadium (lub jego kserokopię) do 
biura podawczego Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach do 15 września 2006 r. do 
godz. 15.00.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć 
ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób 
prawnych odpowiedni dokument, upoważniający je do 
składania oświadczeń woli w imieniu tych osób, w formie 
aktu notarialnego.

Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez 

oferenta, który wygra przetarg, 
- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu 

nie wygrają, 
- przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
w 5 września 2006 r. w godz. od 13.00 do 13.30 

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 
z nabyciem nieruchomości lokalowej.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 032-239-
12-74 wew.103.



KINO TEATR „X”
program dostępny na stronie internetowej www.kinox.gliwice.pl

WIEŻA KOŚCIOŁA 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

(PLAC KOŚCIELNY 4)
Zwiedzanie indywidualne pod okiem przewodnika PTTK:
soboty i niedziele - godz. 15.00, 16.00, 17.00.
Zwiedzanie grupowe (co najmniej 10 osób) pod okiem prze-
wodnika PTTK:
od poniedziałku do piątku - godziny do wcześniejszego ustalenia 
w Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej (Rynek 12, tel. 032-231-05-76),
soboty i niedziele - godz. 15.00, 16.00, 17.00.
Bilety wstępu w cenie 4 zł można nabyć tuż przed rozpoczęciem 
zwiedzania, przy wejściu na wieżę kościelną od strony ul. Racibor-
skiej.

MUZEUM W GLIWICACH 
www.muzeum.gliwice.pl 

WILLA CARO
ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 032-231-08-54 
Zwiedzanie: środa, piątek - od 9.00 do 14.30, wtorek, czwartek 
(bezpłatnie) - od 11.00 do 18.00, sobota, niedziela - od 10.00 do 
15.00. 
Wystawy stałe: 
• „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi górnośląskich 

przemysłowców”, 
• „Kultura ludowa regionu gliwickiego z przełomu XIX 

i XX wieku”. 
Wystawa czasowa:
• „Gliwice 45 - 56” (czynna do 31 sierpnia).

ZAMEK PIASTOWSKI
ul. Pod Murami 2, tel. 032-231-44-94 
Zwiedzanie: środa, piątek - od 9.00 do 14.30, wtorek, czwartek 
(bezpłatnie) - od 11.00 do 18.00, sobota, niedziela - od 10.00 do 
15.00. 
Wystawy stałe: 
• „Pradzieje Ziemi Gliwickiej”, 
• „Z dziejów Gliwic”, 
• „Ikonografia miasta”, 
• „Przemysł Gliwic w XIX i XX wieku do 1945 r.”. 
Wystawa czasowa:
• „Gliwice 45 - 56” (czynna do 17 września).

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ul. Robotnicza 2, tel. 032-338-15-81 
Wystawa stała.
Wystawa czasowa:
• „V przegląd plastycznej twórczości dzieci i młodzieży” (czynna 

do 15 sierpnia).
Zwiedzanie: wtorek - od 11.00 do 18.00, środa - piątek - od 9.00 
do 14.30, sobota, niedziela, święta - od 10.00 do 15.00. 

MUZEUM HISTORII RADIA I SZTUKI 
MEDIÓW RADIOSTACJA GLIWICE 
ul. Tarnogórska 129, tel. 0693-131-292 - rezerwacja telefoniczna, 
www.radiostacjagliwicka.republika.pl 
Zwiedzanie: wtorek, środa, piątek, sobota - od 9.00 do 15.00, czwartek 
- od 9.00 do 17.00 (od 15.00 do 17.00 - tylko po wcześniejszym zgło-
szeniu telefonicznym). 
Wystawa czasowa:
• „Multimedia konspiry czyli z raklą na czołgi” (czynna do 30 sierpnia).

WIECZÓR W OGRODZIE
Nieopodal głównej siedziby Muzeum w Gliwicach (ul. Dolnych Wałów 8a) odbędzie się wkrótce nie-
codzienny spektakl w ramach popularnego cyklu „Letni Ogród Willi Caro”. W piątek, 21 lipca, przed 
zgromadzoną publicznością zaprezentuje się Joanna Szczepkowska - ceniona aktorka scen warszaw-
skich oraz znana i lubiana felietonistka. 

Artystka przedstawi monologi i piosenki, napisane przez Grzegorza Turnaua, Andrzeja Zaryckiego czy Janusza Bogac-
kiego. Na fortepianie zagra Michał Salamon. Występ rozpocznie się o godz. 20.30. - Spektakl nosi tytuł „Joanna Szczep-

kowska kontra fortepian”. W trakcie jego trwania 
aktorka nawiązuje kameralny kontakt z widza-
mi i... bawi się razem z nimi, przywołując wspo-
mnienia z dzieciństwa i młodości. Zwierza się 
z pierwszych miłości oraz refleksji na temat mał-
żeństwa i rozmaitych zjawisk życia codzienne-
go. Widzowie mają dzięki temu niezwykłą okazję 
poznać talent estradowy artystki, która, ironizu-
jąc na własny temat, potrafi stworzyć wyjątkowy 
klimat kabaretu z dawnych lat - mówi Krystyna 
Goczał, kierownik Działu Upowszechniania Mu-
zeum w Gliwicach. Szczepkowska w intymnej, 
nieco klubowej atmosferze opowiada i śpiewa 
o życiu od wczesnego dzieciństwa po „życie po-
zagrobowe”. Wieczór z nią jest bliski klimatowi 
felietonów jej autorstwa. Porusza w nich sprawy 
czysto ludzkie - czasem codzienne, a czasem 
pełne wielkich namiętności. (kik)

FESTIWAL BACHOWSKI
Dobiega końca VII Gliwicki Festiwal Bachowski. Miłośnicy klasyki mają jeszcze jedną szansę, aby 
posłuchać muzyki wielkiego mistrza na żywo. W przedostatnią sobotę lipca odbędzie się bowiem 
ostatni festiwalowy występ. 

Cykliczna imprezę zakończy koncert kantatowy w kościele pw. Wszystkich Świętych. Rozpocznie się 22 lipca o godz. 
19.30. W programie znajdą się kompozycje Bacha (Kantaty „Vergnűgte Ruh, beliebte Seelenlust” BWV 170, „Wiederste-
he doch der Sűnde” BWV 54, „Schlage doch gewűnschte Stunde” BWV 53), a także utwory innego wielkiego muzyka - 
Antonio Vivaldiego (Koncert D-dur na flet, smyczki i b.c. RV 90 „Il Gardelino”). Wykonają je: Joanna Ciupa (alt), Grażyna 
Jursza (flet) oraz orkiestra kameralna „Camerata Impuls” pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej. Bilety można kupować 
wcześniej w Klubie „Perełka” przy ul. Studziennej 4 w godzinach od 11.00 do 17.00 (tel. 032-231-55-36) lub bezpośred-
nio przed koncertem. 

Festiwal organizuje  
stowarzyszenie Klub Ini-
cjatyw Kulturalnych przy 
współudziale gliwickie-
go samorządu, Domu 
Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej, gliwickiego Mu-
zeum oraz dwóch parafii - 
pw. Wszystkich Świętych 
i św. Bartłomieja. Wspar-
cia finansowego udzielił 
też samorząd wojewódz-
ki. (al)

Festiwal rozpoczął 
14 lipca koncert w Domu 

Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej. Dzieła Jana 

Sebastiana zaprezento-
wał wybitny skrzypek 

Konstanty Andrzej Kulka 
oraz zespół kameralistów 

„Camerata Vistula” pod 
kierownictwem 

Andrzeja Wróbla. fo
t.
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