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Politechnika 
stawia na sport 
– Kiedy pojawiła się inicjatywa 

budowy hali widowiskowo-

sportowej „Podium”, bardzo 

mocno poparliśmy ten pomysł. 

Nie mam wątpliwości, że jest on 

ze wszech miar trafiony – mówi 

prof. Wojciech Zieliński, Rektor 

Politechniki Śląskiej. 

4
Czternaście 
do jednego
Rada Miejska wyraziła zgodę na 

zbycie wszystkich posiadanych 

przez miasto Gliwice akcji spółki 

Mostostal Zabrze Holding S.A. 

Cena sprzedaży każdej z nich 

jest czternaście razy wyższa 

niż kwota, za jaką je kupiono. 

Budżet miejski zasili ponad 

5 milionów zł. 
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dokończenie na str. 5

Trzy czwarte za nimi

Modernizacja ponad 7-kilometrowego odcinka Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Gliwicach (Drogi 
Krajowej nr 88 od Cmentarza Centralnego do granicy miasta z Kleszczowem) zbliża się z wolna do koń-
ca. Przed konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach (PRUiM) oraz NCC AB 
rysuje się ostatni – być może najtrudniejszy – kwartał. Wydano już ok. 36 mln zł, a za pieniądze z unijnej 
i gminnej kasy wybudowano i umocniono nowe jezdnie, nowe wiadukty, przepusty drogowe oraz ka-
nalizację deszczową. Wewnątrz numeru prezentujemy najświeższe informacje i zdjęcia z placów robót. 

Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo” świę-
tuje piątą rocznicę istnienia. Choć działa krótko, to 
wychował spore grono obiecujących pięściarzy. 
Wywalczyli już czternaście medali mistrzostw Polski, 
a siedmiu z nich trafiło do reprezentacji kraju. 

dokończenie na str. 7

Gliwice w natarciu

WYMIANA DOWODÓW 
OSOBISTYCH

Do końca grudnia trzeba wymie-
nić stary (książeczkowy) dowód 
osobisty na nowy dokument. Spra-
wy tej nie załatwiło jeszcze ponad 
38 tysięcy gliwiczan. Dla spóźnial-
skich wprowadzono dodatkowe 
udogodnienie. W sobotę, 21 lipca, 
w godzinach od 9.00 do 13.00 czynne 
będą stanowiska obsługi związanej 
z wymianą dowodów osobistych 
w Biurze Obsługi Interesantów 
(parter Urzędu Miejskiego) oraz ka-
sa. Magistraccy urzędnicy przyjmą 
wnioski o wymianę dokumentów 
oraz wydadzą gotowe dowody oso-
bom, które z odpowiednim wyprze-
dzeniem dopełniły formalności. 
Warto odwiedzić UM w weekend! 
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Przez całe życie uczymy się i porównujemy do innych. Podobne zjawisko za-
chodzi w sferze funkcjonowania samorządów lokalnych. Rozwijają się one 
poprzez zbieranie doświadczeń swoich pracowników oraz uczenie się od lep-
szych od siebie w konkretnej dziedzinie. Na tym właśnie polega BENCHMAR-
KING, definiowany przez Amerykańskie Centrum Produktywności i Jakości 
(American Productivity and Quality Center) jako „proces ciągłego mierzenia 
i porównywania organizacji z liderami odnoszącymi sukces w swojej dzia-
łalności w dowolnym miejscu na ziemi po to, aby zdobyć informacje, które 
pomogą danej organizacji podejmować działania na rzecz poprawy swojej 
skuteczności”. 

Jak być lepszym? 
„Porównywać” nie znaczy od razu „wykonywać benchmarking”. Porównanie jest statyczne, bench-

marking natomiast ma charakter dynamiczny i zawiera się w nim idea działania oraz ciągłego wpro-
wadzania ulepszeń. Od blisko 3 lat Urząd Miejski w Gliwicach wykorzystuje tę technikę do spraw-
niejszego zarządzania instytucją. Zainicjował w tym celu cykl regularnych badań różnych procesów 
zachodzących w magistratach, związanych z obsługą klientów, przebiegiem postępowania admini-
stracyjnego wybranych typów spraw, analizą kosztów, strukturą zatrudnienia czy podnoszeniem kwa-
lifikacji pracowników. Ponadregionalny projekt benchmarkingu miast na prawach powiatu zainicjo-
wały Gliwice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Kraków, Opole i Tychy. Z biegiem czasu dołączyły do nich: 
Białystok, Bydgoszcz, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Krosno, Ruda Śląska, 
Rybnik, Szczecin oraz Tarnów. Cyklicznie urzędnicy magistraccy analizują kwestie: 

1. terminowości załatwiania spraw w dziedzinach:
 uzyskiwania pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmia-

nę sposobu użytkowania,
 podziału nieruchomości,
 przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących 

własnością gminy,
 organizacji imprez masowych,
 przeprowadzania wycinki drzew;

2. terminowości załatwiania i zasadności rozpatrywania skarg na działalność urzędu (z podzia-
łem na skargi rozpatrywane przez prezydenta miasta i Radę Miejską);

3. kosztów stanowisk pracy i utrzymania budynków administracyjnych;
4. systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników (strukturę i koszty szkoleń oraz charakter po-

mocy udzielanej pracownikom studiującym);
5. skuteczności działania urzędu w dziedzinach:

 egzekwowania należności gminnych z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych (przed i po 

wstąpieniu do Unii), 
 inicjatywy uchwałodawczej,
 prowadzenia postępowań w sprawach zamówień publicznych,
 planowania przestrzennego.

Na takiej podstawie ustalane są średnie wyniki dla poszczególnych zakresów. Co istotne 
– nie tylko uczestnicy badania, ale też inne urzędy mogą poddawać analizie procesy i sprawy przez 
siebie załatwiane.

Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów oraz zmiany sposobu użytkowania 

Analizowany 
zakres

Średni wynik 
w grupie 

porównawczej 
w I półroczu 2005 *

Średni wynik 
w grupie 

porównawczej w II 
półroczu 2005 **

Średni wynik 
w grupie 

porównawczej 
w I półroczu 2006 **

Średni wynik w grupie 
porównawczej

w II półroczu 2006 ***

Liczba spraw 
w przeliczeniu 
na 10.000 
mieszkańców

25,07 32,04 26,31 31,72

Średni czas 
załatwiania spraw 34 dni 28 dni 29 dni 26

Odsetek odwołań 
w stosunku 
do liczby 
wydanych decyzji

1,38% 1,33%
zrezygnowano ze 
zbierania danych 

w tym zakresie

zrezygnowano ze 
zbierania danych 

w tym zakresie

* „Badania porównawcze realizowane były przy współpracy urzędów miast: Bielska-Białej, Częstochowy, 
Gdańska, Gliwic, Kalisza, Katowic, Krakowa, Opola, Szczecina, Tarnowa i Tychów”
** „Badania porównawcze realizowane były przy współpracy urzędów miast: Bielska-Białej, Bydgoszczy, Czę-
stochowy, Gdańska, Gliwic, Kalisza, Katowic, Krakowa, Opola, Rybnika, Szczecina, Tarnowa i Tychów”
*** „Badania porównawcze realizowane były przy współpracy urzędów miast: Białegostoku, Bielska-Białej, 
Bydgoszczy, Częstochowy, Gdańska, Gliwic, Kalisza, Katowic, Krakowa, Opola, Rybnika, Szczecina, Tarno-
wa i Tychów”

Jakie są powody przeprowadzania benchmarkingu miast? W badaniach chodzi głównie o ułatwie-
nie definiowania celów dla wydziałów urzędów miejskich oraz o obniżanie kosztów funkcjonowa-
nia. Warto również wiedzieć, że kilka elementów benchmarkingu odróżnia go wyraźnie od tzw. złych 
praktyk, takich jak plagiat czy szpiegostwo gospodarcze. Metoda porównywania zaczyna się bowiem 
– w założeniach teoretycznych – od przeprowadzenia głębokich analiz przedsiębiorstwa (organizacji 
publicznej, miasta), których rezultaty są rozpowszechniane wśród członków danej jednostki po to, aby 
uświadomić im stan aktualny oraz poszukać w otoczeniu podobnych obiektów – potencjalnych wzor-
ców (tzw. benchmarków). Oczywiste jest, iż porównywane podmioty muszą wyrazić zgodę na taką rolę 
we wzajemnych relacjach. Z drugiej strony, najczęściej same są głęboko zainteresowane wprowadze-
niem procesu benchmarkingu na własnych „podwórkach”. Dlaczego?

Bo wyniki analiz dają szanse na rozkwit, z czym wiąże się m.in. zadowolenie obywateli, imigracja 
kadry naukowej oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników średniego i wyższego szczebla przed-
siębiorstw. Benchmarking pozwala też na opracowywanie możliwych do realizacji strategii rozwoju 
danego ośrodka oraz intensywną wymianę doświadczeń w ramach wszechstronnych związków miast 
partnerskich. Dzięki temu miasto może być nie tylko lepsze – może być najlepsze. (kik) 

Autorka skorzystała z artykułu Krzysztofa Borodaki (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego) pt. „Benchmarking miast jako wprowadzenie do opracowywania działań 
marketingu terytorialnego”

Wakacje z Aeroklubem
Minizwiadowcy nad Gliwicami
– Jednym z większych osiągnięć amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego jest strate-

giczny bombowiec B-2 zbudowany w układzie latającego skrzydła. Ten niezwykle kosztowny 
samolot jest strukturalnie niestabilny, co oznacza, że aby prawidłowo latał, musi być cały czas 
wspomagany przy sterowaniu za pośrednictwem kilku komputerów – opowiada Stanisław Ku-
bit, prezes Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych. – B-2 jest zbudowany w tech-
nologii „stealth”, dzięki czemu jest praktycznie niewidoczny dla radarowej obrony przeciwnika. 
Mówię o tym dlatego, iż gliwicki instruktor Jan Wojtak (prowadzący na co dzień modelarnię 
w Domu Nadziei zakonu Salezjanów) opracował model latającego skrzydła o nazwie B-3, który 
– jak się można domyślać – stanowi modelarskie rozwinięcie projektu B-2. Właśnie takie kon-
strukcje widać było szczególnie na gliwickim niebie podczas XVII Międzynarodowych 
Zawodów Modeli Latających „BLACK CUP” (6 – 8 lipca br.). W kilku klasach były to 
również modelarskie mistrzostwa Polski. 

Nowocześni i barwni minizwiadowcy uatrakcyjnili wizualnie imprezę, ale... – Z powo-
du silnego wiatru i braku komputerów na pokładzie konstrukcje B-3 nie odegrały na gliwickich 
mistrzostwach większej roli – przyznają organizatorzy „BLACK CUP”. W zawodach wystarto-
wało w sumie 80 zawodników z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec. W klasie latających skrzy-
deł mistrzem kraju został Stanisław Kubit (Klub Modelarza „Społem PSS” Gliwice). Drugie 
miejsce zajął Hermann Jenne z Niemiec, a trzecie – następny zawodnik Aeroklubu Gli-
wickiego, Stanisław Kopacz. W klasie modeli z napędem gumowym mistrzostwo wywal-
czył Stanisław Skibicki z Suwałk, a gliwiczanin Jan Wojtak uplasował się na drugiej pozycji. 
W „silnikówkach” napędzanych dwutlenkiem węgla zwyciężył Henryk Szopniewski z Wał-
brzycha, a gliwiczanie Stanisław Kopacz i Monika Sowa (uczennica Górnośląskiego Centrum 
Edukacyjnego) zakończyli zawody z drugą i trzecią lokatą.

– To była naprawdę udana impreza – mówi Stanisław Kubit. Podkreśla on, iż na specjal-
ne podziękowania zasługują sędziowie zawodów i chronometrażyści, którzy na przestrzeni 
wielu godzin dbali o to, aby turniej „BLACK CUP” przebiegł sprawnie i skutecznie. (kik)

Kierunek Odessa
W tym ukraińskim mieście zorganizowano niedawno Mistrzostwa Świata Mode-

li Swobodnie Latających. W turnieju uczestniczyli przedstawiciele 38 krajów. Nasze 
miasto reprezentowali Czesław Ziober oraz Piotr Plachetka (zawodnicy Aeroklubu Gli-
wickiego). Znaczący sukces odniósł Plachetka, który w klasie modeli z napędem silniko-
wym F1C wywalczył z reprezentacją Polski srebrny medal imprezy. Czesław Ziober zajął 
z kolei dalsze miejsce w klasie modeli szybowców F1A, ale przyczynił się do zajęcia przez 
Polaków czwartego miejsca w generalnej punktacji narodów. Gratulujemy! (kik)

To już prawie tradycja
– Sprzątamy ten zbiornik po raz trzeci – opowiadają członkowie Gliwickiego Klubu Płe-

twonurków UNINUR. Ich ostatnie „porządki” na dnie zbiornika w Czechowicach odbyły się 
pod koniec czerwca.

– Przez dwa lata organizowaliśmy 
tę akcję wiosną, w ramach Międzynaro-
dowego Dnia Ziemi, jednak ze względu 
na wczesną porę i zimną wodę w jezio-
rze przenieśliśmy całe przedsięwzięcie 
na 29 czerwca – mówi Artur Rosołow-
ski z klubu UNINUR. Nie bez znaczenia 
był fakt, że właśnie wtedy przypadał 
Dzień Ratownika WOPR. – Wiele osób 
działających w naszym klubie jest zara-
zem ratownikami wodnymi, więc upie-
kliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu 
– przyznaje ze śmiechem Rosołowski. 
80 rocznicę powstania Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego uczcił 
wraz z przyjaciółmi skromnie, w ma-
łym gronie. Do sprzątania przystąpiło 
bowiem 9 płetwonurków i kilka osób 
towarzyszących.

– Wielka pochwała należy się paniom, 
które stawiły się na miejsce akcji w liczbie 
trzech. Dzielnie zbierały zanieczyszczenia 
z dna zbiornika, nie ustąpiły pola panom – 
relacjonują członkowie UNINURA. Sprzą-
tano rejon strzeżonego kąpieliska. Udało 
się zgromadzić siedem dwudziestolitrowych worków różnego rodzaju śmieci, głównie pla-
stikowych butelek, porozbijanych opakowań szklanych i puszek. – Te ostatnie stanowią naj-
większe zagrożenie dla osób kąpiących się w jeziorze – twierdzą ratownicy. – Mamy nadzieję, 
że nasze czerwcowe działania zwiększą bezpieczeństwo i komfort pływania, a przede wszystkim 
pozwolą zbiornikowi w Czechowicach na szybką i bezproblemową „regenerację”. 

Wakacyjna akcja przyniosła uczestnikom wiele satysfakcji i dobrej zabawy. – Pomóc Mat-
ce Naturze i spotkać się w doborowym towarzystwie to nie lada gratka – podsumowuje Artur 
Rosołowski. – Pozostaje tylko solennie podziękować wszystkim zaangażowanym za ogrom chęci 
i okazaną pomoc – dodaje. (kik)

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

 G
SM

L
fo

t.
 a

rc
h

iw
u

m
 k

lu
b

u
 U

N
IN

U
R

MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY – GLIWICE • 29/2007 (334) czwartek, 19 lipca 2007 r.2



Rozstrzygnięto już przetarg na opracowanie doku-
mentacji projektowej obiektu. Najlepszą ofertę przed-
stawiły łącznie spółki: Modern Construction System 
z Poznania i PERBO – PROJEKT z Krakowa. Wartość za-
mówienia wynosi ponad 7 mln zł (brutto). Na wykonanie 
zadania wybrane firmy mają czas do połowy przyszłego 
roku. Dopiero potem będzie można ogłosić kolejny prze-
targ – na budowę „Podium”. Otwarcie hali zaplanowano 
na lata 2011-2012. Koszt budowy oszacowano na mniej 
więcej 212 mln zł. 85% tej sumy można otrzymać z fun-
duszy europejskich. Gliwicka inwestycja została już wpi-
sana na listę najważniejszych przedsięwzięć w naszym 
regionie, rekomendowanych Komisji Europejskiej przez 
zarząd województwa.

Przypomnijmy, że „Podium” ma być wielofunkcyjną 
halą, przystosowaną do organizacji imprez kulturalnych, 
muzycznych, sportowych, wystawienniczych i targowych. 
Przewidziano stworzenie krytego obiektu z widownią dla 
15 tysięcy widzów. W zależności od potrzeb, można by 
wewnątrz ustawiać albo estradę, albo urządzenia po-
zwalające na przeprowadzenie różnego rodzaju zawo-
dów – na przykład lekkoatletycznych, gimnastycznych, 
rozgrywek koszykówki, siatkówki i halowej piłki nożnej, 
turniejów sportów walki i szermierki. Obiekt ma być do-
stosowany do wymogów niezbędnych przy organizacji na 
przykład lekkoatletycznych mistrzostw Europy czy świata. 
Zaplanowano również powstanie w obiekcie mniejszej 
hali sportowej z widownią na mniej więcej 1000 miejsc. 
Plan uwzględnia też zagospodarowanie terenu wokół 
hali – budowę parkingów dla samochodów osobowych 
i autobusów. Ideę budowy hali poparły już samorządy 
powiatu gliwickiego i niektórych śląskich miast – Byto-
mia, Rybnika, Zabrza, ale także Polski Związek Lekkiej 
Atletyki. (maja)
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ZDANIEM  REKTORA
Na terenie miasteczka akademickiego Politech-

niki Śląskiej mieści się ośrodek sportu uczelni. Są 
tam usytuowane dwie hale, lodowisko, którym za-
rządzamy – mimo że jego właścicielem jest miasto, 
boiska oraz stary stadion. Przez długi czas zastana-
wiano się, jak zagospodarować niewykorzystaną 
powierzchnię stadionu. Powstało nawet kilka pro-
jektów obiektów sportowych szerokiego przezna-
czenia, które mogłyby na tym miejscu stanąć. Kiedy 
pojawiła się inicjatywa budowy hali widowiskowo-
sportowej „Podium”, bardzo mocno poparliśmy ten 
pomysł. Uważamy, że rozbudowa tej części dzielnicy 
akademickiej, która ma służyć rekreacji i kulturze, 
jest warta tego, aby ją zrealizować. Takie miejsce 
jest potrzebne nie tylko Politechnice Śląskiej, ale 
również całemu miastu. 

Zanim samorząd wyszedł z tym projektem na 
zewnątrz, był on ze mną konsultowany. Nie mam 
wątpliwości, że inicjatywa ta jest ze wszech miar 
trafiona. Liczymy się z tym, że  Politechnika także 
na tym w jakimś stopniu skorzysta. Możliwość roz-
szerzenia oferty sportowej  bardzo nas cieszy. Poli-
technika ma dwie hale sportowe i boiska, które będą 
mogły niejako uzupełniać „Podium”, tworzyć z nim 
olbrzymi kompleks sportowy i być wykorzystywane 
na przykład do treningów. 

Obiekt ten będzie miał zasięg nie tylko miejski, 
ale także regionalny i korzystnie wpłynie na obraz 
Gliwic. Biorąc pod uwagę położenie hali  – najlep-
sze z możliwych w skali całego Śląska, na zbiegu 
autostrad A1 i A4 oraz Drogowej Trasy Średnico-
wej – ma ona olbrzymią szansę być miejscem naj-
większych  imprez rozrywkowych i sportowych. Nie 
bez znaczenia jest także współpraca przy organi-
zacji dużych międzynarodowych imprez sporto-
wych z katowickim „Spodkiem”, połączonym DTŚ 
z przyszłym „Podium”. To zaś może stanowić fanta-
styczny atut promocyjny dla naszego miasta i na-
szej uczelni. Pozwoli również na nowo wypromo-
wać Śląsk jako centrum sportowe naszego kraju, 
bo przecież kiedyś tak było. Wystarczy wspomnieć 
szermierzy z AZS Politechniki Śląskiej – najlepszych 
na świecie – czy Górnika Zabrze.

Nie ma powodu, aby bać się zrealizować ten po-
mysł. „Podium” nie powinno być postrzegane jako 
zagrożenie dla kogokolwiek – to jest obiekt miasto-
twórczy, dający znakomite możliwości rozwoju. Bę-
dzie służył gliwiczanom oraz mieszkańcom sąsied-
nich miast, całemu otoczeniu. Oczywiście, może się 
komuś taki projekt nie podobać, ale nie jest to wy-
starczający powód, aby go „torpedować”. Zawsze, 
jak się coś buduje, to ktoś może mieć poczucie, że 
coś traci. Komuś może to przeszkadzać. Ktoś może 
protestować i ma do tego prawo, gdyż takie są reguły 
demokratycznego państwa. Na pewno nie straci na 
realizacji „Podium” ani uczelnia, ani miasto. 

Niedawno przedłożyłem informację na temat 
projektu budowy „Podium” Senatowi Politechniki 
Śląskiej, żeby w tej sprawie nie tylko moje zdanie 
jako Rektora Politechniki Śląskiej było prezento-
wane. Senat w pełni zaaprobował pomysł – jest to 
zatem zdanie całej uczelni. Wypada więc tylko ży-
czyć miastu i nam, żeby „Podium” powstało. Trzeba 
zrobić wszystko, żeby to się udało. Mamy nadzieję, 
że Bruksela niebawem odpowie pozytywnie i przy-
zna unijną dotację na realizację hali widowiskowo-
sportowej w naszym mieście.

prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński

Trwają przygotowania do budowy w Gliwicach nowoczesnej hali widowiskowo-spor-
towej „Podium”. Ma ona powstać za kilka lat w miejscu zdewastowanego stadionu 
XX-lecia (pomiędzy ulicami Akademicką i Kujawską). 

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 
12 lipca br., była wyjątkowo pracowita. Po przeprowadzeniu dziewięć-
dziesięciu dziewięciu głosowań gliwiccy radni podjęli dziewięćdziesiąt 
sześć uchwał, co na pewno jest osiągnięciem rekordowym w tej kaden-
cji, a prawdopodobnie również jednym z „najlepszych wyników” w całej 
historii samorządu naszego miasta.

Znaczna część uchwał objętych porządkiem obrad, bo aż sześćdzie-
siąt projektów, dotyczyła zamierzeń samorządu związanych z ubiega-
niem się w najbliższych latach o współfinansowanie ze środków struktural-
nych Unii Europejskiej przedsięwzięć realizowanych przez miasto Gliwice. 
Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi warunkiem ubiegania się 
przez samorząd lokalny o takie dofinansowanie jest wyrażenie woli prze-
znaczenia odpowiednich środków własnych na realizację danego przed-
sięwzięcia. Wola dofinansowania musi dotyczyć przedsięwzięć, które są 
już w jakimś stopniu przygotowane do realizacji. Opracowana przez Urząd 
Miejski lista zamierzeń to sześćdziesiąt projektów obejmujących swym 
zasięgiem całe miasto. Dotyczą one zarówno problemów istotnych dla 
poszczególnych dzielnic (np. rewitalizacja Placu Narutowicza w Łabę-
dach czy budowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Neptun” w Sośnicy), 
jak i problemów „branżowych”, np. projektów związanych z gliwicką 
oświatą czy też instytucjami kultury. Znaczącą część rozpatrzonych przez 
Radę Miejską przedsięwzięć tworzą projekty infrastrukturalne związane 
z poprawą systemu komunikacyjnego – zwłaszcza drogowego – w Gli-
wicach. Na długiej liście pojawia się m.in. remont wiaduktu nad torami 
kolejowymi w ciągu tzw. „starej autostrady”, czyli drogi krajowej DK88, 
budowa w kolejnych etapach obwodnicy miejskiej, a także przebudo-
wa znanego z jak najgorszej strony – zwłaszcza mieszkańcom Bojkowa 
– skrzyżowania ulic Bojkowskiej i Rolników. Trudno w tym miejscu wymie-
niać wszystkie projekty. Zainteresowanych czytelników MSI odsyłam do 
informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Warto podkreślić, 
że podjęte w sprawie wymienionych projektów uchwały Rady Miejskiej 
nie przesądzają o ich realizacji. Są natomiast warunkiem koniecznym do 
wystąpienia o środki zewnętrzne na taką realizację. Innymi słowy, kupili-
śmy losy i czekamy na wyniki końcowe loterii.

Po głosowaniach dotyczących omówionych powyżej uchwał dalsza 
część sesji toczyła się już „z górki”. Radni m.in. zaakceptowali regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta, wyrazi-
li zgodę na utworzenie nowych techników w gliwickim systemie oświa-
ty, nadali imię Jerzego Kukuczki nowej ulicy w Żernikach oraz imię Orląt 
Lwowskich czwartemu Liceum Ogólnokształcącemu. Dyskusję wywołał 
projekt „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. Radni zde-
cydowali, iż projekt ten – mimo pewnych braków – powinien zostać przy-
jęty w formie uchwały Rady Miejskiej. Stwierdzono przy tym, że monito-
rowanie realizacji „Programu” w obecnej wersji będzie podstawą do jego 
modyfikowania i uzupełniania.

Zgodnie z decyzją RM z poprzedniej sesji rozpatrzono ponownie 
projekt uchwały na temat powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej 
do spraw jednostek pomocniczych na terenie miasta Gliwice – czyli osie-
dli. Po przedstawieniu przez prezydenta miasta pakietu propozycji do-
tyczących utworzenia nowych jednostek oraz zmian w statutach osie-
dli radni zdecydowali, że powołana komisja doraźna wyrazi opinię na 
temat tych propozycji, przedstawiając także – w razie potrzeby – własne 
sugestie i wnioski.

Po wyczerpaniu porządku dziennego ogłosiłem zakończenie sesji, 
życząc równocześnie radnym udanych wakacji. Korzystając z gościn-
nych łamów MSI, chciałbym takie życzenia przekazać również wszyst-
kim mieszkańcom Gliwic. 

Jan Kaźmierczak
Przewodniczący  Rady Miejskiej

Posesyjne 
refleksjePolitechnika stawia 

na sport

Sprawdź w Internecie!
Czekasz na wydanie nowego paszportu? Nie musisz już wychodzić z domu, aby sprawdzić, czy dokument 

dotarł do Gliwic. Możesz skorzystać z Paszportowego Systemu Informacyjnego (PSI). Wydział Spraw Obywa-
telskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, że uruchomiony został podsystem umożliwiający każdej 
osobie, która złożyła wniosek o wydanie paszportu, sprawdzenie stanu jego realizacji drogą internetową. Wy-
starczy wybrać adres www.paszporty.mswia.gov.pl, a następnie wpisać numer sprawy umieszczony na po-
twierdzeniu złożenia wniosku. (al)
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Podczas czerwcowej sesji Rada Miejska wyraziła zgodę na 
zbycie wszystkich posiadanych przez miasto Gliwice akcji 
spółki Mostostal Zabrze Holding S.A. Cena sprzedaży każ-
dej z nich jest czternaście razy wyższa niż kwota, za jaką je 
kupiono. Budżet miejski zasili ponad 5 milionów zł. 

Czternaście do jednego

Gliwice weszły w posiadanie 391.738 sztuk akcji w 2004 roku w związku 
z postępowaniem upadłościowym firmy Mostostal Zabrze Holding S.A. Spółka 
była winna miastu 653 tysiące złotych z tytułu zaległego podatku od nierucho-
mości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie. – Chcieliśmy odzyskać pieniądze, 
ale spółka była niewypłacalna i oferowała jedynie własne akcje. Nie mieliśmy wy-
boru. Tymczasem akcje, które wtedy były warte niewiele więcej niż papier, na jakim 
je wydrukowano, teraz niespodziewanie zyskały na cenie. Dzięki dobrej koniunk-
turze i może efektywnym działaniom samego Mostostalu firma odbiła się od dna. 
Opłacało się więc dokonać giełdowej transakcji – informuje prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. Dlaczego właśnie w tym momencie? 

Sprzedaż mogła dojść do skutku po dopuszczeniu akcji do obrotu giełdo-
wego. To nastąpiło w maju bieżącego roku. Miasto Gliwice zarejestrowało akcje 
na indywidualnym rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez dom makler-
ski, ale zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym ostateczne 
decyzje o zbyciu akcji musiała podjąć Rada Miejska. Zrobiła to na czerwcowym 
posiedzeniu. – Wybraliśmy na sprzedaż moment, kiedy wartość akcji była blisko 
szczytu. Potem mogła spaść – mówi prezydent Gliwic. Dodaje, że samorząd nie 
jest powołany do tego, żeby zajmować się grą na giełdzie. – Nie mogliśmy cze-
kać zbyt długo. Nie wolno nam ryzykować, obracając pieniędzmi z miejskiej kasy. 
Musieliśmy zbyć akcje przy pierwszej dobrej okazji – podkreśla.

Rada Miejska postanowiła, że każda akcja – kupiona wcześniej po 1 zł – zo-
stanie sprzedana za co najmniej 10 zł. Ostatecznie cena sięgnęła ponad 14 zł za 
jedną akcję i budżet miejski zasili ponad 5 mln zł. Na co wydane zostaną pie-
niądze? Trafią do jednego wspólnego worka pod nazwą deficyt budżetowy. 
Wraz z innymi dodatkowymi dochodami uzyskanymi ostatnio przez miasto 
z kilku źródeł (w sumie około 39 mln zł) zostaną przeznaczone na różne wy-
datki. – Trzeba m.in. pilnie znaleźć źródło sfinansowania zadłużenia restruktury-
zowanych szpitali. Dotyczy to zwłaszcza Szpitala nr 1, w którym dług sięgnął już 
20 mln zł. W dodatku nie zmniejsza się, ale wręcz przeciwnie – ostatnio co miesiąc 
narasta o pół miliona. Jeżeli nie zatrzymamy tego procesu, to nastąpi katastrofa. 
Będziemy wyłącznie pracować na tę placówkę. Być może zaciągniemy więc kredyt. 
Na szczęście pozostałe dwa szpitale radzą sobie dobrze i zmniejszyły w ostatnim 
czasie swoje zadłużenie – informuje Zygmunt Frankiewicz. (al)

Miasto zarobiło na akcjach

Jak działać na rzecz regionu?

Gliwicki samorząd odzyskał ponad 2 mln zł zaległości podatkowych od Pol-
skich Kolei Państwowych. Nie było to proste, bo miasto Gliwice nie jest jedy-
nym wierzycielem spółki, który czeka na swoje pieniądze. Podejmowano wiele 
prób ściągnięcia należności i wreszcie egzekucja okazała się skuteczna. 

Odzyskano pieniądze

PKP S.A. nie opłacały podatku od nierucho-
mości znajdujących się na terenie Gliwic w okre-
sie od kwietnia 2004 roku do marca 2007 roku. 
– Miejscy urzędnicy wykorzystali wszelkie możliwe 
sposoby, aby odzyskać pieniądze. Jako organ eg-
zekucyjny wysyłaliśmy pisma do różnych firm, któ-
re mogły być w posiadaniu środków finansowych 
należących do PKP. Były to tzw. „zajęcia”, czyli na-
kazy przekazania ewentualnych pieniędzy miastu 
Gliwice, a nie spółce kolejowej. Niestety, albo oka-
zywały się nieskuteczne, bo nie trafialiśmy w od-
powiednie miejsce, albo ubiegali się już o nie inni 
wierzyciele. W końcu udało się dotrzeć do właściwej 
firmy. Pieniądze odzyskaliśmy od jednego z prze-
woźników krajowych, który miał przekazać je PKP 
– informuje Alicja Knyps, naczelnik Wydziału Po-
datków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Dodaje, że od kwietnia tego roku PKP znów nie 
wpłaca do budżetu miasta należnych podatków 
od nieruchomości.   

Jedną z nieruchomości, za którą PKP nie opła-
cały podatku, są warsztaty szkolne przy ul. Za-
brskiej 41. Wykorzystuje je obecnie Zespół Szkół 
Informatyczno-Technicznych, a wcześniej do-
świadczenie zdobywali w nich uczniowie Zespołu 
Szkół Kolejowych. O nieruchomość należącą do 
Skarbu Państwa ubiegało się i PKP (jako resorto-
wy spadkobierca „kolejówki”), i miasto (jako or-
gan prowadzący szkołę). Wojewoda śląski zade-
cydował ostatecznie o uwłaszczeniu PKP, które 
tym samym otrzymało prawo własności budynków 
i użytkowania wieczystego gruntu o powierzch-
ni około 4 tys. m2. 

Władze miasta chciały przejąć nieruchomość 
za zaległości podatkowe. Nie doszło jednak do 
porozumienia. Dlaczego? – Przede wszystkim za-
decydowała wysoka cena przedstawiona ostatecz-
nie przez PKP. Była ona trzykrotnie wyższa niż kwo-
ta proponowana dwa lata wcześniej, kiedy spółka 
ostatecznie nie zawarła z nami porozumienia. Ope-
rat szacunkowy określający wartość nieruchomości, 
który przesłało PKP, zdecydowanie odbiegał od te-
go, który wykonano na zlecenie Urzędu Miejskiego. 
Suma ta była znacznie wyższa niż zadłużenie PKP 
wobec miasta. Spółka nie spieszyła się z załatwie-
niem sprawy, a miastu udało się w tym czasie od-
zyskać pieniądze – wyjaśnia Aleksandra Wysocka, 
zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM. 

Póki co warsztaty szkolne są użytkowane bez 
umowy, bo nie udaje się jej podpisać z PKP. Jak in-
formują urzędnicy, problemem jest wynegocjowa-
nie zapisów możliwych do zaakceptowania przez 
miasto. – PKP chcą zarabiać na obiekcie szkolnym 
tak, jak na budynkach użytkowanych komercyjnie. 
Chętnie wymusiłyby na nas czynsz rynkowy. Uwa-
żam, że administracja rządowa nie powinna uwłasz-
czać podmiotu gospodarczego na nieruchomości, 
w której nie prowadził on gospodarczej działalno-
ści, a tak się kilka lat temu stało. Ten obiekt służył 
przecież szkole publicznej. W efekcie mamy do czy-
nienia z próbą  transferu  pieniędzy miejskich do ko-
lejowej spółki. Jeżeli stanowisko PKP nie zmieni się, 
to będziemy musieli przenieść uczniów do innego 
obiektu – zapowiada prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. (al)

WSA mówi: „nie”
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił drugą już skargę Komitetu Mieszkańców Osiedli 

Literatów i Kopernika na działalność prezydenta Gliwic i członków Rady Miejskiej. Mieszkańcy zakwestio-
nowali ponownie sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Zygmuntowskiej na rzecz spółki „Müller 
Die Lila Logistik”. Sprzeciwili się również wydaniu firmie pozwolenia na budowę hali magazynowo-logi-
stycznej wraz z infrastrukturą. WSA uznał to pismo za tzw. skargę kasacyjną, przysługującą stronie od wy-
danego wcześniej wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. Rozpatrzył dokument i wskazał 
w nim niedopuszczalne braki proceduralne, przesądzające o jego odrzuceniu. 

W uzasadnieniu werdyktu stwierdził: „W myśl art. 245 § 1 ustawy PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄ-
DAMI ADMINISTRACYJNYMI z 30 sierpnia 2002 roku skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwo-
kata lub radcę prawnego (...)”, natomiast „(...) w rozpatrywanej sprawie strona skarżąca – pomimo prawidło-
wego pouczenia w tym zakresie – złożyła do sądu skargę kasacyjną niesporządzoną przez jedną z ww. osób”. 
W treści uzasadnienia sędzia WSA powołał się na art. 178 P.P.S.A.: „wojewódzki sąd administracyjny od-
rzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn 
niedopuszczalną, jak też skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie”. 
Komitetowi Mieszkańców Osiedli Literatów i Kopernika przysługuje obecnie zażalenie do Naczelnego Są-
du Administracyjnego za pośrednictwem WSA w Gliwicach. 

Warto dodać, iż we wcześniejszym (marcowym) postanowieniu, odrzucającym skargę komitetu 
po raz pierwszy, WSA stwierdził, iż „przedmiot zaskarżenia nie mieści się w ramach kontrolnych kompeten-
cji sądu administracyjnego (...), pozostając poza zakresem jego działalności orzeczniczej”. Wskazał także, 
iż „brak jest podstaw do przyjęcia, że skarżący komitet stanowi organizację społeczną w rozumieniu prze-
pisów ustawy”, ponieważ „pomimo wezwania zawartego w piśmie sądu nie przedłożył on dokumentów 
poświadczających fakt powołania i funkcjonowania takiej organizacji”. Komitet nie brał również udziału 
w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania inwestorowi „Müller Die Lila Logi-
stik” odpowiedniego pozwolenia na budowę. (kik)
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Forum zatytułowano „Organizacje pozarządowe i społeczeństwa lokalne 
na rzecz rozwoju regionów”. Zaplanowano warsztaty, wykłady i prezentacje 
podzielone na cztery bloki tematyczne: „NGOs w odpowiedzi na problemy 
społeczne”, „Od aktywnego społeczeństwa obywatelskiego do organizacji po-
zarządowych”, „Międzysektorowa i międzynarodowa współpraca NGOs na rzecz 
rozwoju regionu”, „Dla młodzieży i nauczycieli – edukacja międzykulturowa”. 
– Ponadto, chcąc wyjść naprzeciw idei współpracy międzynarodowej, mamy za-
miar zainicjować dialog pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami pozarzą-
dowymi, by wspólnie, zgodnie z ideą partnerstwa międzyregionalnego, rozwijać 
i wzmacniać zjednoczoną Europę. Dlatego też prosimy wszystkie lokalne NGO-sy 
o jak najszybsze zgłaszanie nam i sprecyzowanie obszarów działań, w których do-
brze byłoby im współpracować z partnerami z Nadrenii Północnej - Westfalii – ape-
luje Aneta Pyka, asystentka projektu DWPN. 

– Ubiegłoroczne dobre doświadczenia upewniły nas, iż będzie to spotkanie, które 
stworzy szansę na wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów i zacie-
śnienie współpracy, a także włączenie społeczności lokalnej w aktywne działania 
na rzecz regionu – mówi. – Toteż do udziału w forum zapraszamy nie tylko instytu-
cje i organizacje pozarządowe, lecz również wszystkich mieszkańców zainteresowa-
nych żywo przyszłym obliczem Śląska i Opolszczyzny, Polski oraz Europy. Integracji 
powinny sprzyjać nie tylko wykłady i warsztaty. W ogrodzie DWPN zostaną usta-
wione stoiska informacyjne, przygotowane przez poszczególne stowarzyszenia. 
Organizacje będą mogły zaprezentować innym uczestnikom dotychczasowe 
osiągnięcia i realizowane już projekty. Nie zabraknie też programu kulturalne-
go, a w jego ramach wystawy plakatów i projekcji reklam społecznych. Osoby 
i stowarzyszenia zainteresowane aktywnym udziałem w imprezie i jej promo-
cją powinny jak najszybciej wypełnić kartę uczestnictwa (dostępną w interne-
cie pod adresem http://www.haus.pl/pl/doc/karta_uczestnictwa_NGOs_2.doc) 
i dostarczyć ją do 20 lipca do gliwickiej siedziby DWPN (kontakt: Aneta Pyka, 
tel. 032-232-49-02, wew. 113, faks 032-232-49-01, e-mail: aneta.pyka@haus.pl). 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu! (kik)

Dom Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej w Gliwicach oraz 
Konsulat Republiki Federal-
nej Niemiec we Wrocławiu 
organizują II GLIWICKIE FO-
RUM EUROPEJSKIE. Spotka-
nie odbędzie się w sobotę, 
8 września, w siedzibie DWPN 
przy ul. Rybnickiej 27. 
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Prace drogowe prowadzone przez NCC AB i PRUiM toczą się 
– przypomnijmy – na kilku odcinkach. Na dystansie od Cmen-
tarza Centralnego do wiaduktu nad ul. Edisona ułożono 
już warstwę wiążącą jezdni. Roboty chwilowo zakończono. 
Od ul. Edisona do wiaduktu nad ul. Łabędzką ciągną się z kolei 
warstwy podbudowy pomocniczej, bitumicznej oraz wiążącej, 
wykonano tam ponadto roboty brukarskie, a na fragmentach 
łącznic z ul. Łabędzką ułożono warstwę podbudowy bitumicz-
nej. Ruch w rejonie stacji paliw BP odbywa się po wykonanym 
wcześniej odcinku pasa drogowego. Na dystansie od wiaduk-
tu nad ul. Łabędzką do wiaduktu nad ul. Wyczółkowskiego 
trwają prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych. 
Rozściełane są pasma geowłókniny, przekruszu betonowego 
oraz podbudowy pomocniczej z kruszywa. W rejonie wiaduk-
tu nad ul. Wyczółkowskiego rozkładane są dodatkowo warstwy 
tzw. pasa rozprowadzającego.

Fragment od nowego mostu nad ul. Wyczółkowskiego 
do rejonu ul. Nobla chwilowo ukończono i zamknięto na eta-
pie położenia warstwy wiążącej (jego końcowy odcinek wyko-
nano natomiast do warstwy podbudowy pomocniczej z kru-
szywa). Drogowcy pokrywają obecnie skarpy drogi humusem, 
aby zapewnić dobry i szybki wzrost trawy na nasypach. Wzdłuż 
ul. Nobla pojawiła się już warstwa podbudowy pomocniczej 
z kruszywa, ułożono także elementy rurociągu ściekowego. 
Na ostatnim odcinku, ciągnącym się od mostu nad ciekiem 
Kozłówka do wiaduktu w Rzeczycach, prowadzone są z kolei 
roboty związane z układaniem warstwy podbudowy pomocni-
czej. – Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem, a ich tempo 
odpowiada założeniom z harmonogramu – zapewniają inspek-
torzy nadzoru. 

Jeśli chodzi o stan budowanej wzdłuż „dekawki” kanaliza-
cji sanitarno-tłocznej i deszczowej, to wieści z placów robót 
są pomyślne. „Wszystkie kolektory zostały wykonane, zamon-
towano i podłączono separatory, a do realizacji pozostało kilka 
wpustów” – czytamy w raporcie inżyniera kontraktu, gliwic-
kiej firmy INWEST-COMPLEX. W następnej kolejności fachowcy 
podejmą się czyszczenia kanalizacji oraz jej monitoringu. 
Wszystkie prace muszą się zakończyć – zgodnie z kontraktem 
– przed 31 października br. 

Modernizacja DK 88 sprawi, że jesienią trasa ta zacznie wresz-
cie spełniać europejskie standardy techniczne (nacisk 11,5 tony 
na oś pojazdu). W jej ciągu powstanie nowa droga klasy G1/2 
o dwóch pasach szerokości 3,5 m, dwóch pasach awaryjnych 
o szerokości 2 m oraz poboczach gruntowych o szerokości 
0,75 m. Poszerzona „stara autostrada” o równej, wzmocnionej 

nawierzchni umożliwi kierowcom szybszą i bardziej płynną jazdę. 
W przyszłości stanie się też łącznikiem między węzłami autostrad 
A4 („Kleszczów”), A1 („Maciejów”) oraz zawartym między nimi 
węzłem Drogowej Trasy Średnicowej. Pięć nowych konstrukcji 
mostowych, wzniesionych już w miejscu wyburzonych wiaduk-
tów, zostanie dostosowanych do klasy obciążenia A (najwyższa 
klasa techniczna). Zapewnią one sunącym trasą pojazdom 
ciężarowym bezpieczny przejazd w stronę Wrocławia i Krako-
wa, a także dogodny dojazd do położonej w bliskim sąsiedztwie 
gliwickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Koszt realizacji modernizacji trasy szacuje się na mniej 
więcej 64 mln złotych. Pomoc unijna w ramach programu 
SPOT (Sektorowy Program Operacyjny – Transport) pokryje 75% 
kosztów kwalifikowanych. Pozostała część zostanie sfinansowana 
ze środków budżetowych gliwickiego samorządu. (kik)

Trzy czwarte za nimi
dokończenie ze st. 1

Jakich utrudnień się 
spodziewać?

– Do 31 sierpnia potrwa kapitalny remont zatoki autobusowej przy 
ul. Toszeckiej przed skrzyżowaniem z ul. Uszczyka – informuje Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach. Wzdłuż pasa jezdni prowadzącego w kierunku 
centrum miasta wykonane zostaną następujące prace: wymiana na-
wierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki granitowej, powiększenie 
zatoki postojowej oraz przestawienie latarni ulicznej. Drogowcy zajęli 
już fragment pasa ruchu, a przystanek autobusowy uległ przesunięciu 
przed rejon prowadzonych robót. 

– Do końca miesiąca remontowane będą również nawierzchnie ulic 
Opawskiej, Kujawskiej i Kozielskiej – zawiadamia ZDM. Opawska ma być 
modernizowana na całej swojej długości. – Przewidzieliśmy frezowanie 
istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozbiórkę znajdującej się pod nią kostki 
granitowej oraz wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych i nawierzchni 
asfaltowej – precyzuje Andrzej Sygiet z Referatu Utrzymania Dróg i Mo-
stów ZDM. Wyłączenie ulicy z ruchu nastąpi w dwóch etapach: pierwszy 
ma polegać na zamknięciu odcinka pomiędzy alejką Sikornik i ul. Ma-
rzanki, natomiast drugi – na wyłączeniu z ruchu dystansu pomiędzy uli-
cami Marzanki i Rybnicką. Kierowcy powinni pamiętać o przestrzeganiu 
wprowadzonych objazdów. – Druga z modernizowanych ulic, Kujawska, 
będzie remontowana na odcinku od przejazdu kolejowego wąskotorówki 
do skrzyżowania z ul. Górną – uzupełnia informacje ZDM. Po wyłączeniu 
jezdni z ruchu odtworzona zostanie jej nawierzchnia, mocno naruszona 
niedawnymi robotami kanalizacyjnymi. 

Z tego samego powodu remontowana jest ul. Kozielska – na odcinku 
od ul. Przemyskiej do ul. Kieleckiej. Drogowcy przewidzieli zajęcie jed-
nego pasa ruchu, miejscowe zwężenia w rejonie prowadzonych robót 
i wprowadzenie ruchu wahadłowego z sygnalizacją świetlną. Tymczasem 
w drugiej części miasta do 25 lipca wprowadzono czasowe zwężenia
ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Kochanowskiego do granicy miasta z Knu-
rowem. Zajęto jeden pas ruchu i wprowadzono ruch wahadłowy wraz 
z sygnalizacją świetlną. Dodatkowe informacje można uzyskać w Refera-
cie Utrzymania Dróg i Mostów ZDM, tel. 032-270-65-05, 032-270-65-07, 
032-270-65-10 do 13, wew. 26 lub 29, www.zdm.gliwice.pl. (kik)

Projekt modernizacji Drogi Krajowej nr 88 jest realizowany 
w ramach zapisanego w SPOT działania 2.2. „Usprawnienie 
przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu”. 
Przebudowa dotyczy odcinka DK 88 o długości 7,16 km. Wzdłuż
trasy zainstalowane zostaną ekrany akustyczne chroniące okolicz-
nych mieszkańców przed nadmiernym hałasem. Regulowany jest 
również system odwodnienia drogi i oczyszczania. Więcej przydat-
nych informacji można znaleźć na stronie www.spot.gov.pl.

Czytając dokumenty…
Tabela 36, zamieszczona na 32 stronie „Uzupełnienia raportu o stanie miasta” za okres od 2002 r. 

do 30 czerwca 2006 r. o dane na koniec zeszłego roku, obrazuje dynamikę wzrostu „zmotoryzowania” 
mieszkańców naszego miasta. Dokument można znaleźć na stronie internetowej www.um.gliwice.pl 
w dziale: Biblioteka. Okazuje się, że od roku 2002 do końca roku 2006 liczba zarejestrowanych w Gliwicach 
pojazdów wzrosła o prawie 14 tys. i wynosiła 96.801 samochodów. Przybyło także mieszkańców posiada-
jących prawo jazdy. Na początku okresu statystycznego było ich 14.764, zaś w dniu 31 grudnia ubiegłego 
roku za kierownicą mogło zasiąść 15.548 gliwiczan. I cóż w tym szczególnego? Zapewne nic. Samochód 
już dawno przestał być dla coraz większej rzeszy Polaków tylko obiektem marzeń, jak to przed laty bywało.
Dla wielu jest to przedmiot codziennego użytku, konieczny do pracy, a nie tylko zbytku. Rozwój gospodarczy, 
poprawiająca się sytuacja ekonomiczna obywateli, coraz większe tempo życia, ciekawość świata, chęć po-
dróżowania, chęć wygodniejszego życia, chęć wzmocnienia poczucia niezależności… – to wszystko sprawia, 
że w kupnie samochodu nie widzimy niczego nadzwyczajnego. 

To, że trzeba udrażniać i rozbudowywać stary i niewydolny układ komunikacyjny, też dla nikogo roz-
sądnego nie jest niczym, czemu należy się przeciwstawiać, z uporem godnym lepszej sprawy. To, że budowa 
i modernizacja dróg niemalże zawsze wiąże się z pewnymi niedogodnościami, a także czyjąś rzeczywistą 
bądź prywatnie odczuwaną stratą – też jest oczywistością. Nie można mieć wszystkiego w jednym. Niektórzy 
nie są zadowoleni z kierunków cywilizacyjnego rozwoju i może nawet chwilami mają nieco racji? Wydaje 
się jednak, że wybór pomiędzy skansenem a koniecznością nadrabiania cywilizacyjnych zapóźnień nie jest 
dla większości zbyt trudny. I nie tylko o drogi chodzi. Podobnie jest na przykład z wielkopowierzchniowymi 
sklepami. Zdaje się, że ustawowe zakazy budowy dużych centrów handlowych, uzasadniane najczęściej ty-
leż populistycznie, co mało przekonująco, są praktycznie próbą powrotu do skompromitowanej gospodarki 
systemu słusznie minionego. W hipermarketach ludzie głosują zakupami – i sami w ten sposób dokonują 
wyboru. Ktoś więc zapytał, czy można również wysnuć taki oto wniosek, że ludzie, kupując samochody, 
głosują niejako za rozwojem infrastruktury drogowej? Chcą bowiem zapewne móc jeździć wygodnie 
i bezpiecznie. W ostatnich dniach czerwca Gliwice miały zostać komunikacyjnie sparaliżowane z powodu 
otwarcia „Forum”. Tak wieszczyli znani „specjaliści od wszystkiego”, a niektóre lokalne media chętnie 
temu wtórowały. Może teraz warto by co nieco „odszczekać”? Paraliż nie nastąpił, a tylko niektórzy nie-
sforni kierowcy parkują na chodnikach wokół „Forum” – w sposób mało rozsądny. Trzeba może się temu 
przyjrzeć i postawić znaki zakazu. Zostawianie bowiem samochodu na przykład na bardzo wąskim chodni-
ku przy ul. Traugutta, przylegającym do nasypu kolejowego, nie jest ani bezpieczne, ani mądre. (perz)
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Lato marzeń
Arek Duś, Tomek Nadzikiewicz, Grzesiek Gardiejew, Kamil Lisiecki i Kajtek Mazuro – podopieczni pla-
styczki Jolanty Woźnicy z Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach – znaleźli się w gronie laureatów konkursu 
„Wymarzone wakacje”. Namalowali morze, nurka, żółwia, konika morskiego, rybki i mnóstwo kolorowych 
bąbelków. W nagrodę pojadą na dwutygodniowe kolonie ufundowane przez sponsorów. 

– Wyjazd jest bezpłatny, a dzieci będą miały zapewniony transport, wyżywienie, opiekę i ubezpieczenie. Sprawi im to ogromną radość, 
tym bardziej, że chłopcy na to zapracowali – mówi Irena Paprocka, dyrektor Domu Dziecka nr 3. W rywalizacji, do której stanęli jej wy-
chowankowie, mogły brać udział wszystkie domy dziecka, ośrodki wychowawcze, świetlice środowiskowe i uczestnicy indywidualni 
z województwa śląskiego. Dzieciaki musiały twórczo odpowiedzieć na pytania: Jak wyobrażasz sobie wymarzone wakacje? Na plaży 
ze złotym piaskiem czy w górach pośród zielonych drzew? Ilość nadesłanych rysunków przeszła najśmielsze oczekiwania organizato-
rów. – Na wielu pracach uwieczniono morze, plażę i złoty piasek. Nie zabrakło też pięknych gór. Młodzi artyści wykazali się ogromną fantazją 
– opowiadają pomysłodawcy konkursu. Zwycięzcy zostali wyłonieni pod koniec czerwca. W komisji jurorów zasiedli przedstawiciele m.in. 
Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży im. Grzegorza Kolosy, „Dziennika Zachodniego” oraz Salonu Meblowego „Agata”. (kik)

Słuchaj radia PLUS w piątek po 10.30 fo
t.
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Platan klonolistny

Jedno z najstarszych drzew w mieście, liczące około 
100 lat. Jego obwód liczy 337 cm. Rośnie na terenie 
należącym do Willi Caro znajdującej się przy ul. Dol-
nych Wałów 8a. Zgodnie z uchwałą gliwickiej Rady 
Miejskiej z 29 listopada 2001 r. drzewo to stało się 
pomnikiem przyrody. Jest prawnie chronione; za-
kazuje się jego wycinania, uszkadzania, zrywania 
liści czy przybijania tablic do kory. (ina)
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Park Chopina 

 Park krajobrazowy mieszczący się przy ul. Fredry. 
Jego powierzchnia liczy blisko 5 ha. Jedno z najczę-
ściej uczęszczanych miejsc w Gliwicach. Na jego te-
renie znajdują się liczne okazy drzew takie jak: dąb 
szypułkowy, klon srebrzysty, jarząb szwedzki czy 
leszczyna turecka. Ponadto w parku tym mieści się 
Palmiarnia Miejska. 

Palmiarnia 

Prawie 120-letni obiekt znajdujący się w Parku Cho-
pina. W jego zbiorze mieści się ponad 5600 okazów 
roślin. Składa się z pawilonów tematycznych: ro-
ślin użytkowych, roślin tropikalnych, pawilonu hi-
storycznego oraz sukulentów i kaktusów. Można 
tam zobaczyć wiele rozmaitych zwierząt (np. papugi, 
żółwie, węże). Jest też specjalne miejsce przezna-
czone na wystawy tematyczne. 

Znamy zwycięzców!
Prawie 170 młodych artystów nadesłało prace na miejskie 
konkursy o tematyce ekologicznej, zorganizowane przez 
gliwicki magistrat. Twórcy zmierzyli się w rywalizacji foto-
graficznej („Przyroda Gliwic”) i sprawdzili swe siły w sztuce 
plakatu proekologicznego, promującego Europejski Dzień 
bez Samochodu.

Współzawodnictwo pod hasłem „Przyroda Gliwic” przeznaczone było 
dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat, mieszkających w Gliwicach 
bądź uczących się w gliwickich placówkach oświatowych. Celem konkur-
su było przede wszystkim rozwijanie pasji fotograficznej, zmysłu obserwa-
cji oraz wrażliwości estetycznej inspirowanej przyrodą miejskich parków. 
Uczestnicy mogli zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia o formacie 13 cm x 18 cm. 
Zestaw odbitek traktowany był jako jedna praca. Konkurs został przepro-
wadzony w 2 kategoriach wiekowych. Wzięło w nim udział 109 osób. Naj-
lepsi okazali się: Jakub Turek i Natalia Jerzak (I miejsca), Aleksandra Kędzie-
ra i Elżbieta Płużek (II lokaty), Anna Pracht i Magdalena Witka (III miejsca). 
Utalentowani uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody 
rzeczowe na początku roku szkolnego 2007/2008.

W trzech kategoriach wiekowych rywalizowali ze sobą uczestnicy ko-
lejnego konkursu ekologicznego, popularyzującego 
Europejski Dzień bez Samochodu. – Każdy zaintere-
sowany – przedszkolak, uczeń podstawówki lub szkoły 
ponadpodstawowej – mógł zgłosić jeden plakat for-
matu A3 wykonany w dowolnej technice plastycznej. 
Ocenialiśmy pomysłowość i oryginalność pracy, jej 
kompozycję, a także staranność – relacjonuje Anna 
Dolińska-Szeląg z Wydziału Środowiska UM. Spośród 
59 plakatów postanowiono nagrodzić prace autor-
stwa: Magdaleny Opanii i Pawła Szczepankiewicza 
(I miejsca w kategoriach „klasy 4 – 6” i „szkoły ponad-
podstawowe”), Olgi Borowiec i Filipa Bazarnickiego 
(II miejsce ex aequo w kategorii „klasy 0 – 3 i przed-
szkola”), Anny Banaszak i Martyny Furch (II miejsca 
w kategoriach „klasy 4 – 6” i „szkoły ponadpodsta-
wowe”), wreszcie – Marcina Łukasiewicza i Patrycji 
Sadowskiej (III miejsca w kategoriach „klasy 4 – 6” 
i „szkoły ponadpodstawowe”). Młodzi twórcy, po-
dobnie jak ich koledzy z konkursu fotograficznego, 
otrzymają swoje nagrody po wakacjach. (kik)

VIII Gliwicki Festiwal Bachowski
13 – 28 lipca 2007

24 lipca (godz. 18.00)
Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II 
(obok Katedry)
W programie: L. Couperin, F. Couperin, A. L. Couperin, 
A. Forqueray, J. Duphly, J. Ph. Rameau, D. Bortniań-
ski, M.  Berezowski.

Wystąpi Switłana Szabałtina (Ukraina) – klawesyn.

28 lipca (godz. 18.00)
Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II 
(obok Katedry)
W programie: J. S. Bach – Koncert a-moll na klawe-
syn, flet, skrzypce, smyczki i b.c. BWV 1044, Koncert 
C-dur na trzy klawesyny, smyczki i b.c. BWV 1064, 
Koncert d-moll na trzy klawesyny, smyczki i b.c. BWV 
1063, Koncert a-moll na cztery klawesyny, smyczki 
i b.c. BWV 1065. 

Wystąpią: Elżbieta Stefańska, Switłana Szabałtina 
(Ukraina), Urszula Bartkiewicz, Urszula Stawicka, 
Mariko Kato (Japonia) – klawesyny, Maciej Czepie-
lowski – skrzypce, Zbigniew Witkowski – flet, Orkie-
stra Kameralna „Camerata Impuls” pod dyrekcją Mał-
gorzaty Kaniowskiej.  

Spotkania z muzyką barokową zainaugurował 13 lipca koncert kantatowy w kościele pw. Wszystkich 
Świętych. W programie znalazły się dwie kantaty z młodzieńczego okresu twórczości Bacha. 
Koncert został wykonany przez artystów z Gliwic. Po raz pierwszy wystąpił zespół wokalny „Cantores 
Glivitienses” pod kierunkiem Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody. Towarzyszył mu zespół muzyki dawnej 
„Nova Silesia”, który prowadzi również gliwiczanka – Agnieszka Trawczyńska. Jako soliści zaprezentowali 
się: Joanna Wojnowska – sopran, Agata Piękosz – alt, Karol Bulanda – tenor, Janusz Styszko – bas.

Bilety można kupować wcześniej w Klubie „Perełka” przy ul. Studziennej 4 
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00 

(tel. 032-231-55-36) lub bezpośrednio przed koncertami.
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Tworzeniem klubu bokserskiego w Gliwicach zajęli się 
dwaj byli zawodnicy, Henryk Wilk i Stanisław Syjud. Chcieli 
nawiązać do dawnych tradycji. – W latach sześćdziesiątych 
były tylko dwa miasta w Polsce, w których boks utrzymywał 
się na wysokim poziomie: Gliwice i Warszawa. U nas działał 
ŁTS i „Carbo”, a w stolicy „Legia”. Doszliśmy do wniosku, że zno-
wu warto spróbować stworzyć dobry zespół. Rozmawialiśmy 
o tym już w 2001 roku podczas spotkania dawnych gliwickich 
pięściarzy. W sumie do Gliwic przyjechało wtedy kilkadziesiąt 
osób z różnych stron kraju i świata. Wszyscy poparli pomysł, 
więc zabraliśmy się do intensywnej pracy – relacjonują. 

Najpierw zaczęli szukać sali szkoleniowej. Trwało to dość 
długo i ostatecznie pierwsze zajęcia odbyły się w maju 2002 
roku w Kolegium Nauczycielskim przy ul. Królowej Bony. 
Klub oficjalnie zarejestrowano w lipcu. Pierwszym prezesem 
został Andrzej Tomal (obecnie funkcję tę pełni Tomasz Sztąp-
ka). Młodzi adepci sztuki pięściarskiej przenieśli się tymcza-
sem do sali Zespołu Szkół Enonomiczno-Usługowych. – Nie 
było wtedy mowy o specjalistycznych zajęciach. Brakowało 
ringu. Odbywały się tylko ćwiczenia ogólnorozwojowe, a do 
dyspozycji mieliśmy dwie pary rękawic – wspomina Henryk 
Wilk, obecnie wiceprezes „GUKS „Carbo”. We wrześniu odda-
no im do dyspozycji dawną halę Fabryki Lin i Drutów przy 
ul. Dubois 36 o powierzchni 220 m2. Byli bardzo szczęśliwi, 
ale przystosowanie starego obiektu do nowych potrzeb 
wymagało dodatkowego wysiłku.

 – Kiedy po raz pierwszy wszedłem do środka, to przera-
ziłem się. Obiekt znajdował się w opłakanym stanie. Nie było 
rady – zakasaliśmy rękawy i zabraliśmy się do roboty. W re-
mont zaangażowali się rodzice młodych zawodników, trenerzy 
i działacze klubowi. Wśród tych pierwszych szczególnie aktyw-
nie działali: Józef Stępień, Stanisław Błaszczyk i Krzysztof No-
wosielski – wylicza. Dodaje, że bardzo wspierał ich też ów-
czesny przewodniczący Rady Miejskiej, Stanisław Ogryzek. 
Po krótkim czasie sala zmieniła wygląd. Wymieniono pod-
łogę, zainstalowano oświetlenie, wykafelkowano łazienkę 
i zamontowano bojlery. Na środku stanął wymarzony ring. 
Służy sportowcom nie tylko w trakcie treningów, ale może 
być rozkładany i przewożony w dowolne miejsce. 

Na pierwszy trening przed czterema laty przyszło aż 
50 uczniów – chłopców i dziewcząt z gliwickich szkół. Nie 
było trudno ich zachęcić. Po wizycie w placówkach oświa-
towych działacze „Carbo” z satysfakcją stwierdzili, że spo-
ra grupa młodzieży chce spróbować swoich sił w boksie. 
Pierwsze pokazowe walki odbyły się już w grudniu 2002 
roku podczas uroczystego otwarcia hali przy ulicy Dubois. 
– Przyszło na nie sporo widzów. Okazało się, że boks ma w Gli-
wicach wciąż wielu zwolenników. To jeszcze bardziej zachęciło 
nas do działania – mówi wiceprezes klubu. Inną niezwykle 
ważną motywację stanowił zapał młodych sportowców. 
Wkrótce pojawiła się cała chmara utalentowanych pięś-
ciarzy. W ciągu pięciu lat przez klub przewinęło się około 
tysiąca uczniów. Jedni przychodzili tylko raz, inni zostawali 
na dłużej. Ilu wytrwało? 

Systematycznie w turniejach w różnych grupach wie-
kowych startuje 40 zawodników i zawodniczek, a na tre-
ningi uczęszcza około 120 młodych osób. Najmłodsi mają 
11 lat, a najstarsi osiągnęli już pełnoletniość i rozpoczęli 
studia. Ci, którzy decydują się na trenowanie, zaczynają 
od tzw. „ogólnorozwojówki”. – Muszą umieć zrobić przewrót 
w przód, dużo biegać i skakać na skakance. Jeśli nie pokona-
ją tego pierwszego etapu, to nie mają po co zakładać ręka-

wic. Dopiero kiedy osiągną odpowiedni poziom sprawności 
fizycznej, zaczynają specjalistyczny trening. Wszystko zaczy-
na się od tłumaczenia zasad, obserwowania siebie przed lu-
strem, próbowania kroczków. Odpowiednie poruszanie się na 
nogach to podstawa. Na ringu trzeba potrafić się ochronić, 
zrobić unik, odpocząć. Ważne jest też, aby uważnie słuchać. 
Opanowanie tych umiejętności wymaga wiele cierpliwości. 
Na początku wszyscy chcą się bić, a boks to nie bijatyka, 
tylko sztuka – podkreśla Henryk Wilk. 

Te uwagi dotyczą nie tylko chłopców, ale i dziewcząt. 
One równie chętnie sięgają po bokserskie rękawice. Choć 
na początku wszyscy zastanawiali się, czy uda się prowadzić 
wspólne damsko-męskie treningi, to ostatecznie wątpliwości 
zostały rozwiane. – Dziewczyny ćwiczą razem z chłopakami, 
a podczas treningowych walk często wygrywają. Są bardziej 
otwarte, ambitne, pracowite i odpowiedzialne. Jeśli nie przy-
chodzą na zajęcia, to wiemy dlaczego. A chłopak nie zawsze 
to wyjaśni. I jedni, i drudzy przeżywają jednak ten sam stres, 
kiedy stają oko w oko z przeciwnikiem na ringu. Na szczęście 
zabezpieczeń jest coraz więcej. Kiedy ja boksowałem, to nie 
było kasków czy szczęk, a jedynie rękawice. Sprzęt jest teraz 
droższy, ale chroni skuteczniej. Lekarz rzadko interweniuje na 
zawodach – zapewnia wiceprezes „Carbo”. 

Pięściarze „Carbo” ćwiczą zwykle trzy razy w tygodniu. 
Powinni pogodzić sport z nauką. To bywa trudne i dlatego 
w klubie mogą liczyć na pomoc na przykład w rozwiązy-

waniu zadań z matematyki. Część młodych sportowców 
pochodzi z bardzo ubogich rodzin i potrzebuje szczegól-
nego wsparcia nie tylko finansowego, ale też psychicznego. 
– Motywują ich m.in. spotkania z wybitnymi bokserami, m.in. 
olimpijczykami, którzy przyjeżdżają do Gliwic. Chętnie dzielą 
się z młodzieżą swoimi doświadczeniami i opowiadają o specy-
fice boksu. Najbliższy kontakt zawodnicy mają jednak z trene-
rami. Oni nie tylko dbają o ich rozwój sportowy, ale pomagają 
jak potrafią i – jeśli tylko jest czas – chętnie rozmawiają z nimi 
o różnych problemach – opowiada Henryk Wilk. 

Kandydatów jest wielu, ale nie wszyscy mogą bokso-
wać. – Mamy tylko dwóch trenerów i musimy się ograniczać 
z naborem nowych kandydatów. To byli pięściarze – Mieczysław 
Budzyński i Mirosław Bazarewicz, którzy są z nami od same-
go początku. Do tej pory zarząd i szkoleniowcy wszystko robili 
społecznie. Teraz wystarcza nam na zwrot niektórych kosztów 
związanych z dojazdem na treningi i zawody. Pomogło wspar-
cie uzyskane od gliwickich władz. Zaczęliśmy przystępować 
do konkursów na miejskie dotacje i dzięki temu otrzymujemy 
pieniądze. To spora pomoc, ale wystarcza głównie na bieżące 
wydatki – twierdzą działacze „Carbo”. 

Klub nie znalazł, niestety, takiego źródła finansowania, 
które pozwoliłoby na zaspokojenie wszystkich potrzeb. 
– Dlatego nasi zawodnicy nie mogą brać udziału we wszyst-
kich ważnych zawodach bokserskich, a reprezentanci Polski 
potrzebują bardziej profesjonalnych treningów. To niezbęd-
ne, aby myśleć o mistrzostwach Europy czy świata. Nie chce-
my, żeby trafiali do innych klubów – wyjaśnia Henryk Wilk. 
Dostrzega ogromną satysfakcję i radość, jaką dają zawod-
nikom kolejne sukcesy. – Aby rozwinąć sportową działalność 
i klub, trzeba się sporo nachodzić, pokonać wiele problemów. 
Warto to jednak robić i przeżywać radość ze zwycięstw razem 
z młodzieżą. Na pewno nie spoczniemy na laurach – zapew-
nia. Działacze GUKS „CARBO” serdecznie dziękują wszyst-
kim sympatykom oraz firmom i osobom wspierającym 
klub przez ostatnie pięć lat. (al) 

Gliwice w natarciu
dokończenie ze st. 1

NAJBARDZIEJ UTYTUŁOWANI WYCHOWANKOWIE „CARBO”:

Agnieszka Nowosielska – dwukrotna mistrzyni Polski i brązowa medalistka 
mistrzostw Polski, wystąpiła w reprezentacji kraju w walce przeciwko Ukra-
inie i Danii, jest przygotowywana w kadrze Polski do igrzysk olimpijskich; 
Natalia Kowalska – dwukrotna medalistka mistrzostw Polski (srebro i brąz), 
walczyła już w reprezentacji kraju, reprezentantka kraju, jest przygotowy-
wana w kadrze Polski do igrzysk olimpijskich; 
Magdalena Stelmach – mistrzyni Polski; 
Julia Kałuża – brązowa medalistka mistrzostw Polski;
Marta Osmólska – srebrna medalistka mistrzostw Polski;
Stefan Skrocki – wygrał Puchar Polski, brązowy medalista mistrzostw 
Polski;
Dariusz Żołyniak – dwukrotny medalista mistrzostw Polski (srebro 
i brąz); 
Szymon Wąs – mistrz Europy juniorów w kick-boxingu, mistrz Polski 
w kick-boxingu, brązowy medalista mistrzostw Polski w boksie;
Krzysztof Małkowski – brązowy medalista Pucharu Polski. 
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§ 1
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze reha-
bilitacji oraz ochrony i promocji zdrowia:
1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie,
3) jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowa-

ne.

§ 2
Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie reha-
bilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia 
przez podmioty wymienione w § 1.

§ 3
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) rehabilitacja osób niesłyszących, 
2) usługi pielęgniarskie w miejscu zamieszkania dla osób obłożnie chorych nieob-

jętych pielęgniarską opieką długoterminową.

§ 4
1)  Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2006 na reali-

zację: 
• przedsięwzięcia nr 1 wynosiła 0 zł,
• przedsięwzięcia nr 2 wynosiła 116.490 zł.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymie-
nionego zadania w roku 2007 wynosi 163.480 zł, z czego na:

• przedsięwzięcie nr 1 – 2.045 zł, w tym na II półrocze – 2.045 zł,
• przedsięwzięcie nr 2 – 123.480 zł, w tym na II półrocze – 61.740 zł.

3) Wysokość środków publicznych planowanych w I półroczu 2008 r. na reali-
zację: 

• przedsięwzięcia nr 1 wynosi 3.995 zł,
• przedsięwzięcia nr 2 wynosi 61.740 zł.

§ 5
Zasady przyznawania dotacji:
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 7 sierpnia 

2007 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra pracy 
i polityki społecznej z 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zada-
nia publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego 
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207) oraz 
spełniającej zapisy określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) do Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21 (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu 
Miejskiego).

2) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru oraz sprawozdanie mery-
toryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, 
informacja dodatkowa)  za ostatni rok.

3) Na wniosku oferty winna być informacja, jakiego zakresu zadania oferta dotyczy, 
wraz z nazwą i numerem przedsięwzięcia. 

4) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego 
o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmio-
tem oferty.

5) Załączona do oferty kalkulacja kosztów powinna uwzględniać koszty przewidziane 
przy realizacji zadania osobno w II półroczu 2007 r. i w I półroczu 2008 r.

6) Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osobę upoważnioną. 
Kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę upoważnioną.

7) Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie 
miasta Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców.

8) W przypadku przedsięwzięcia nr 2 podmiot winien wykazać się posiadaniem 
własnych środków transportu (podać ilość) oraz sprzętu medycznego (podać 
ilość i rodzaj).

9) Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane.

10) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
11) Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a) merytoryczne – zbieżność oferty z przedsięwzięciami określonymi w § 3
i oferowany zakres działań (oceniane w skali 0-2);

b) społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców 
i przewidywana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi 
świadczone w ramach projektu (oceniane w skali 0-2);

c) finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych 
oraz z innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0-2);

d) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje osób zatrudnio-
nych przy realizacji zadania), rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie przy 
realizacji zadań podobnego rodzaju (oceniane w skali 0-2);

e) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach 
(oceniane w skali 0-2).

12) Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania 
dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą 
liczbę punktów.

13) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 20 dni od upływu terminu ich składa-
nia.

14) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje prezydent miasta w drodze zarządzenia, 
po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

a) Decyzja prezydenta miasta jest ostateczna.
b) Prezydent miasta zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

15) Ramowy skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala prezydent 
miasta w drodze zarządzenia.

16) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana oferent 
dokona korekty kalkulacji kosztów oferty.

17) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji 
zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego 
w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 27 grudnia 2005 r. 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umo-
wy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207). 

18) Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się 1 września 
2007 r. i zakończyć 30 czerwca 2008 r.

19) Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do 
przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego 
z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu 
ministra pracy i polityki społecznej z 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 
2207).

20) Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania 
dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, 
tel. 032-238-54-31 lub 032-239-12-59.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne miasta Gliwice w zakresie
 rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia

Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie na zadania 
publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki oraz podmio-
tów, którym przyznano dotacje w formie wsparcia na ich realizację 

(w terminie od lipca do grudnia 2007 r.)

Lp. Nazwa zadania Podmiot
Kwota 

dotacji w zł

1
Klub kultury osób niepełno-
sprawnych V edycja (koncerty, 
warsztaty)

„Ja-Ty-My. Stowarzyszenie 
Środowisk Osób Niepełno-
sprawnych, Ich Rodzin 
i Przyjaciół”

8.000

2
Trzeci Wiek Aktywny w Kulturze 
– VI edycja

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku  w Gliwicach

8.000

3
Cykl koncertów „Czy pamiętasz 
żołnierzu?” w wykonaniu zespo-
łu Sami Swoi

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku  w Gliwicach

2.000

4 Festiwal Jazz w Ruinach 2007
Stowarzyszenie Muzyczne 
Śląski Jazz Club

22.000

5
Cykl koncertów pt. „Czwartek 
Jazzowy z Gwiazdą”

Stowarzyszenie Muzyczne 
Śląski Jazz Club

16.000

6
Festiwal Nauki i Multimediów 
ABSTRAKT 2007

Akademia Edukacji Infor-
matycznej

16.000

7
INSPIRACJE – spotkanie z muzy-
ką elektroniczną

Stowarzyszenie Szansa 5.000

8
IV Gliwicki Offowy festiwal 
Filmów GOFFR 2007

Stowarzyszenie GTW 8.000

9
Kulturalia – Gliwickie Inspiracje 
Artystyczne, Edycja I – Muzyka

Towarzystwo Kulturalne 
FUGA

13.000

10

Upowszechnianie kultury 
poprzez działalność Klubu 
„Perełka” w formie prowadze-
nia Klubu Literackiego, Małej 
Akademii Muzycznej, Poranków 
Muzycznych u Rajców, Muzyka 
rosyjska (cykl koncertów)

Stowarzyszenie „Klub 
inicjatyw kulturalnych”

22.100

11
Edukacja i wychowanie arty-
styczne dzieci i młodzieży 
w Gliwicach

Społeczne Ognisko 
Muzyczne

5.900

12
Gliwickie Spotkania z Horstem 
Bienkiem – warsztaty dla 
młodzieży

Dom Współpracy Polsko-
Niemieckiej

3.000

13
Rekonstrukcja Cmentarza Hutni-
czego w Gliwicach 
przy ul. Robotniczej

Gliwickie Metamorfozy. 
Stowarzyszenie na rzecz 
Dziedzictwa Kulturowego 
Gliwic

8.000

14
Prezentacja zabytków powiatu 
gliwickiego połączona z rajdem 
rowerowym i konkursem

Gliwickie Metamorfozy. 
Stowarzyszenie na rzecz 
Dziedzictwa Kulturowego 
Gliwic

3.000

ŁĄCZNIE 140.000

Setne urodziny
Pod koniec ubiegłego miesiąca Stefania Ślusarczyk z Gliwic obchodziła 
setne urodziny. Z tej okazji Małgorzata Korzeniowska, szefowa Urzędu 
Stanu Cywilnego w Gliwicach, wręczyła jej w imieniu prezydenta miasta 
urodzinowy bukiet kwiatów.

Stefania Ślusarczyk urodziła się 29 czerwca 1907 roku na Litwie (w pobliżu Wilna). Jako nasto-
letnia dziewczyna znalazła zatrudnienie w Pińsku „u Singera”. Nie wyjawiła swojego wieku i dzięki 
temu mogła zająć się sprzedażą maszyn do szycia i nauką ich obsługi. W 1929 roku wyszła za mąż. 
Jej wybranek pochodził spod Piotrkowa, był kombatantem wojny polsko-bolszewickiej i pracował 
w policji. Urodziła 2 synów. Rodzinny spokój przerwał jednak wybuch II wojny światowej. Ukrywali 
się z obawy przed wywózką na Syberię. Mąż pani Stefanii został nawet aresztowany, ale udało mu 
się uniknąć zesłania. W końcu nielegalnie przeprawili się przez Bug i zamieszkali w Wojciechowie 
koło Radomia. Tam przeżyli wojnę. Szukając pracy, w 1946 roku przywędrowali na Śląsk. Mąż pani 
Stefanii znalazł posadę w ZUS-ie, a ona zajęła się prowadzeniem domu. Doczekała się 3 wnuków 
i 8 prawnuków. Od 25 lat jest wdową. Przez wiele lat szyła i haftowała, ale jej największą pasją oka-
zało się pielęgnowanie ogrodu działkowego. W kompleksie POD „Krakowianka” została działko-
wiczką z najdłuższym stażem. Jeszcze w wieku 90 lat zajmowała się swoim ogródkiem. Obecnie 
wciąż chętnie wychodzi na spacer lub do sklepu po drobne zakupy. Czasami dla zdrowia wędruje 
po schodach – z drugiego piętra na parter i z powrotem – aby „rozruszać kości”. (al)

KONKURSY

22 lipca szykuje się kolejna wyprawa rowerowa ze Stowarzyszeniem 
GLIWICKIE METAMORFOZY (www.gliwiczanie.pl). Tym razem cykliści  
zwiedzą Ziemięcice, Pyskowice i Kamieniec. Przypomnijmy, iż co niedzie-
lę organizowane są rajdy w wybrane miejsca Ziemi Gliwickiej, podczas 
których uczestnicy poznają ciekawostki związane z naszym miastem, 
a także historię jego najbliższej okolicy. 

Poznaj okolice Gliwic!
Tydzień temu rowerzyści wybrali się do Łubia, Zacharzowic i Toszka – W Łubiu obejrzeliśmy 

z zewnątrz pałac należący niegdyś do rodziny Johna Baildona. Dzisiaj obiekt ten jest niedostępny 
i mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej. Na przykościelnym cmentarzu znaleźliśmy groby 
krewnych Baildona, który z kolei – jak wszyscy pamiętamy – został pochowany na gliwickim Cmen-
tarzu Hutniczym – relacjonują uczestnicy wycieczki. W Zacharzowicach podziwiali oni wnętrza 
drewnianego kościółka i jego zabytkowe polichromie, natomiast w Toszku – średniowieczny 
układ ulic, miejscowy zamek i figurę Jana Nepomucena na płycie toszeckiego rynku.

Gliwiccy cykliści mają jeszcze w planach wypady do Żernicy, Smolnicy i Ostropy (29 lipca), 
Rachowic, Bojszowa i Rudna (5 sierpnia), Sierakowic, Sośnicowic i Rud (12 sierpnia), wreszcie 
– Pławniowic, Rudzińca i Byciny (19 sierpnia). Zakończenie akcji nastąpi 26 sierpnia na terenie par-
kingu centrum handlowego „Arena” w Gliwicach. – Mapki z proponowaną trasą rowerową można 
otrzymać w placówkach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Jagiellońska 21, Zwy-
cięstwa 1, Studzienna 6, Kościuszki 35). Wraz z nimi przekazywane są również legitymacje rajdowe 
i regulamin wakacyjnego przedsięwzięcia – informuje Małgorzata Malanowicz z GLIWICKICH 
METAMORFOZ. (kik)

Festyn w Sośnicy
Gliwicki samorząd, Straż Miejska i parafia św. Jacka organizują I Festyn Sportowo-Edu-

kacyjny pod hasłem „Bezpieczne wakacje ze Strażą Miejską”. Odbędzie się on w niedzie-
lę, 22 lipca, w godzinach od 15.00 do 20.00 na placu zabaw przy ul. Dzionkarzy w Sośnicy. 
– Na początku zostaną poświęcone wszelkie pojazdy „od deskorolki po samolot” –  informu-
ją organizatorzy. W programie znajdą się również pokazy: technik interwencyjnych Straży 
Miejskiej, tresury psów obronnych, ratownictwa i sprzętu WOPR oraz Centrum Asekuracji 
i Ochrony Mienia „CERTUM”. Przewidziano też konkursy dla dzieci, akcję znakowania rowerów 
i mecz piłki nożnej Straż Miejska – reszta świata. Atrakcją może okazać się wesołe miasteczko. 
Zagra zespół muzyczny, a wielbicielom zwierząt organizatorzy zapewnią przejażdżki konne. 
Festyn zakończy wspólne ognisko. (ina) 

O czym warto pamiętać? Przebycie całej trasy nie jest obowiązkowe, premiowane są bowiem zali-
czenia trzech przystanków na każdym z wyznaczonych szlaków. Punkty przyznawane są w miejscach 
kontrolnych, czynnych w godz. od 10.00 do 15.00. Sympatycznym dodatkiem do zaliczonego przy-
stanku są pamiątkowe pocztówki.fo

t.
 A

. W
it

w
ic

ki

8 MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY – GLIWICE • 29/2007 (334) czwartek, 19 lipca 2007 r.



Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

• nadzorowanie całokształtu działalności Działu Sprzedaży, 
tj. zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy 
i nabywania nieruchomości; 

• nadzorowanie prowadzenia postępowań objętych ustawą 
zamówień publicznych.

Wymagania konieczne:

• wykształcenie wyższe magisterskie: 
o kierunek: prawo, administracja, budownictwo lub 

ekonomia,
o specjalność: wszystkie specjalności z zakresu prawa, 

ekonomia lub finanse i bankowość;
• staż pracy min. 5 lat, w tym co najmniej dwuletni staż pracy 

na stanowiskach:
o w jednostkach samorządowych lub ich jednostkach 

organizacyjnych lub
o w służbie cywilnej lub
o w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk obsługi 

lub
o w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk 

pomocniczych i obsługi lub
o na kierowniczych stanowiskach państwowych
(zgodnie z art. 3, ust 4, pkt 1 ustawy z 22 marca 1990 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, 
poz. 1593 z późn. zm.));

• znajomość przepisów ustaw o gospodarce nieruchomo-
ściami, o własności lokali, zamówień publicznych, kodeksu 
cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, pod-
stawowych zagadnień technicznych z zakresu budownictwa, 
samorządu terytorialnego;

• obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym;
• umiejętność redagowania pism urzędowych;
• umiejętność kierowania pracą zespołu ludzi.

Wymagania pożądane: 

• przy ukończonych studiach z zakresu prawa, administracji, 
ekonomii lub budownictwa mile widziane studia podyplo-
mowe z zakresu gospodarki nieruchomościami;

• doświadczenie w obrocie nieruchomościami;
• doświadczenie w pracy w jednostkach sfery budżetowej;
• znajomość topografii miasta;
• uprawnienia zawodowe, licencja rzeczoznawcy majątko-

wego, zarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocie 
nieruchomościami.

Cechy charakteru:
komunikatywność, sumienność, dobra organizacja pracy, umie-
jętność pracy w stresie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;
• życiorys zawodowy – CV;
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie zaś-

wiadczeń lub świadectw pracy);
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dopuszczalne są 

kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo;
• oświadczenia z klauzulą:

o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
– Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.”,

o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobo-
wych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 marca 1990 r. 
o pracownikach samorządowych – Dz. U. nr 142 z 2001 r., 
poz. 1593 z późn. zm.”.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 31 lipca 2007 r. 
w sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, 
Pl. Inwalidów Wojennych 12, I piętro, pokój nr 22. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
032-239-11-19.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest 
dostępny na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl oraz 
w Dziale Księgowości, u pracownika ds. Kadr i Płac;

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwro-
tem dokumentów mogą je odebrać w Zakładzie, zgłaszając 
się osobiście;

• zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. 
zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego dane osobowe 
kandydatów, którzy spełniają kryteria naboru, oraz osoby za-
trudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

numer naboru ZGM/06/2007
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, 

Pl. Inwalidów Wojennych 12
zatrudni kandydata na stanowisko

kierownika Działu Sprzedaży w pełnym wymiarze czasu pracy.

OFERTY PRACY

Wymagania:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowany kierunek: 

finanse);
• doświadczenie w przygotowywaniu biznesplanów;
• mile widziana umiejętność sporządzania analiz projektów 

inwestycyjnych;
• mile widziana wiedza z zakresu funduszy unijnych i innych 

źródeł finansowania działalności gospodarczej;
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w doradztwie 

bezpośrednim;
• komunikatywność i zdolności interpersonalne;
• elastyczność i zaangażowanie.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• przygotowywanie biznesplanów dla przedsiębiorców;
• sporządzanie analiz finansowych i ekonomicznych projek-

tów inwestycyjnych (studia wykonalności);
• doradzanie przedsiębiorcom w zakresie m.in. zakładania 

i prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości 
finansowania działalności ze środków UE i innych.

Oferty należy składać w terminie do 31 lipca 2007 r. 
do godz. 15.00 w sekretariacie Agencji Rozwoju Lokalnego 
Sp. z o.o. przy  ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach z dopiskiem 
„Specjalista ds. ekonomicznych”. Oferta winna zawierać list 
motywacyjny oraz CV. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
tel.: 032-33-93-110.

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach 
zatrudni kandydata na stanowisko 

specjalisty ds. ekonomicznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• przygotowywanie do zatwierdzania projektów zmian 

organizacji ruchu:
o na czas zajęcia pasa drogowego podczas wykony-

wania robót,
o na stałe w rejonie nowych zjazdów do nowo powsta-

łych inwestycji;
• przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji 

ruchu do realizacji;
• nadzór nad zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonym 

projektem;
• nadzorowanie i analiza istniejącej organizacji ruchu 

w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności;
• wprowadzanie tymczasowych ograniczeń lub zakazów 

w nagłym przypadku awarii urządzeń w pasie drogo-
wym;

• przyjmowanie, rozpatrywanie i analizowanie wniosków 
zainteresowanych osób dotyczących organizacji ruchu;

• opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów 
organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające 
z przeprowadzonych analiz;

• opiniowanie lokalizacji planowanych włączeń do ru-
chu;

• sprawy dotyczące parkowania w mieście;
o uzgodnienia dokumentacji technicznych w zakresie 

inżynierii ruchu,
o zajęcia pasa drogowego w sposób szczególny.

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie wyższe budowlane o specjalności drogi 

i ulice, budowa dróg i autostrad lub pokrewne;
• znajomość zasad inżynierii ruchu;
• obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym – MS Office, 

Microstation, programy do kosztorysowania;
• umiejętność kosztorysowania robót budowlanych;
• prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:
• mile widziane uprawnienia do kierowania robotami 

w zakresie: drogi, mosty, konstrukcyjno-budowlane 
bez ograniczeń i nadzorowania ich lub bycie w trakcie 
nabywania takich uprawnień.

Cechy charakteru:
dokładność, samodzielność i kreatywność, otwartość i komu-
nikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, 

chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, odpowiedzialność 
za powierzone zadania. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru 

naboru;
• życiorys zawodowy; 
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw 

pracy) i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione 

umyślnie;
• oświadczenie z klauzulą:

o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych)”,

o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych oso-
bowych zgodnie z wymogami ustawy z 22 marca 1990 
r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142 
poz. 1593 z późn. zm.).

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać do 26 lipca 2007 r. do 
godz.15.00 w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Bo-
lesława Śmiałego 2b. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 032-270-65-05.

Inne informacje:
• Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Bolesława 
Śmiałego 2b.

• Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

• Zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach sa-
morządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593) publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe 
kandydatów, którzy spełniają kryteria naboru, oraz osoby 
zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

• Na stronie www.zdm.gliwice.pl/praca.html są dostępne 
formularze do pobrania.

• Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

numer naboru KD-4/ZDM/2007

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2b
zatrudni kandydata na stanowisko urzędnicze

  – specjalisty do referatu inżynierii ruchu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie rejestru wydanych i utraconych dowodów 

osobistych;
• obsługa systemu informatycznego dotycząca wydawania 

dowodów osobistych;
• przygotowywanie pism, zaświadczeń i decyzji administra-

cyjnych;
• archiwizacja dokumentacji;
• prowadzenie korespondencji w zakresie spraw dotyczących 

pośrednictwa w wydawaniu dowodów osobistych.
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: administra-

cja;
• umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej 

dobrym (Word, Excel);
• znajomość przepisów KPA, ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych.

Wymagania pożądane:
• wskazane odbycie stażu absolwenckiego w organach 

administracji samorządowej;
• umiejętność redagowania pism;
• znajomość języka obcego.
Cechy charakteru: 
komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność, dokładność, rzetelność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
• życiorys zawodowy; 
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw 

pracy) i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione 

umyślnie;
• oświadczenie z klauzulą:

o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,

o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych 
osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 22 marca 
1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać do 30 lipca 2007 r. do godz. 16.00 
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 338. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 032-238-54-38.

Inne informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz oso-

bowy zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.um.gliwice.pl) w dziale Ogło-
szenia i komunikaty/Praca w Urzędzie Miejskim/Ogłoszenia 
o naborach/Dokumenty do pobrania;

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac;

• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu;

• zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach sa-
morządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. 
zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe kandydatów, którzy spełniają kryteria nabo-
ru, oraz osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

nabór nr KD-46/U-43/SO-1/07

Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21

zatrudni kandydata na stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Spraw Obywatelskich

na czas określony – do 31 marca 2008 r.
Do głównych obowiązków pracownika będzie nale-
żało:
realizacja zakupów wybranych dostaw i usług oraz nadzór 
nad realizacją zleceń i umów zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych, prawem zamówień publicznych oraz przepi-
sami związanymi.
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie wyższe magisterskie:

o kierunek: prawo, administracja, marketing i zarzą-
dzanie;

• staż pracy 2 lata, w tym co najmniej rok na stanowisku 
związanym z prowadzeniem zamówień publicznych 
po stronie zamawiającego;

• znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących 
kwestie zaciągania zobowiązań ze środków publicznych 
(ustawa o finansach publicznych, prawo zamówień pu-
blicznych);

• dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Offi-
ce).

Cechy charakteru: 
komunikatywność, predyspozycje do pracy zespołowej, 
odporność na stres.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
• życiorys zawodowy; 
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw 

pracy) i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione 

umyślnie;
• oświadczenie z klauzulą:

o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”,

o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku pu-
blikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich 
danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy 
z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać do 30 lipca 2007 r. do 
godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 338. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 032-238-54-38.

Inne informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz 

osobowy zostały opublikowane na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.um.gliwice.pl) 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzędzie 
Miejskim/Ogłoszenia o naborach/Dokumenty do po-
brania;

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac;

• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu;

• zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 
z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicz-
nej podlegają dane osobowe kandydatów, którzy 
spełniają kryteria naboru, oraz osoby zatrudnionej 
w wyniku przeprowadzonego naboru.

nabór nr KD-45/U-42/OR-8/07

Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21

zatrudni kandydata na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Organizacyjnym 

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• nadzorowanie realizacji zadań związanych ze sporządzaniem 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i „studium”;

• nadzorowanie realizacji zadań związanych z wydawaniem 
decyzji w sprawie ustalania  „renty planistycznej”;

• nadzorowanie zadań związanych z realizacją roszczeń od-
szkodowawczych;

• nadzorowanie realizacji zadań związanych z wydaniem decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

• zarządzanie zespołem pracowników.
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: architektura 

i urbanistyka, budownictwo, administracja, zarządzanie;
• staż pracy min. 5 lat, w tym co najmniej 2-letni staż pracy 

na stanowiskach wymienionych w art. 3 ust. 4 pkt. 1 usta-
wy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);

• znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym;

• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
• znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
• znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami;
• znajomość obsługi komputera. 
Wymagania pożądane:
• prawo do samodzielnego projektowania przestrzeni potwier-

dzone odpowiednim dokumentem;
• znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
• znajomość ustawy o finansach publicznych;
• potwierdzona dokumentem znajomość języków obcych;
• prawo jazdy. 
Cechy charakteru:
samodzielność, odpowiedzialność, zdolności kierownicze, 
komunikatywność, odporność na stres. 

Planowany termin testów merytorycznych 
– 13 sierpnia br. 
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opubliko-
wany wraz z listą kandydatów spełniających wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu. Publikacja listy kandydatów 
spełniających wymagania formalne nastąpi do 7 sierpnia br.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie 
testu merytorycznego. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
• życiorys zawodowy; 
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw  
 pracy) i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnio-
 ne  umyślnie;
• oświadczenie z klauzulą:

o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,

o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych oso-
bowych zgodnie z wymogami ustawy z 22 marca 1990 r. 
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, 
poz. 1593 z późn. zm.)”.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać do 31 lipca 2007 r. do godz. 16.00 
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 338. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 032-238-54-38.
Inne informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz oso-

bowy zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.um.gliwice.pl) w dziale Ogło-
szenia i komunikaty/Praca w Urzędzie Miejskim/Ogłoszenia 
o naborach/Dokumenty do pobrania;

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac;

• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu;

• zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach sa-
morządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. 
zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe kandydatów, którzy spełniają kryteria nabo-
ru oraz osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

nabór nr KD-48/U-45/PP-3/07 
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21

zatrudni kandydata na stanowisko  
zastępcy naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego w pełnym wymiarze czasu pracy.
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Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• uzgadnianie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji 

drogowych i innych;
• udzielanie zezwoleń na lokalizację obiektów budowlanych 

przy drogach publicznych;
• opiniowanie wniosków do decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania  terenu;
• opiniowanie projektów zmian planu ogólnego zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Gliwice;
• opiniowanie możliwości wykorzystania zarezerwowanych pa-

sów terenu na cele rolnicze lub gospodarcze o tymczasowym 
charakterze;

• opiniowanie wniosków wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami urzędu miejskiego w sprawie możliwości sprzedaży 
lub dzierżawy nieruchomości gminnych.

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie wyższe ogólnobudowlane lub budowlane 

o specjalności: drogi, ulice, budowa dróg i autostrad lub 
pokrewne;

• obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym – MS Office, 
AutoCAD;

• prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane:
• mile widziane ukończenie studiów podyplomowych o kierunku 

prawo administracyjne bądź bycie w trakcie takich studiów.
Cechy charakteru:
samodzielność i kreatywność, dokładność, otwartość i komu-
nikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, 
chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, odpowiedzialność za 
powierzone zadania. 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru 

naboru;
• życiorys;   

• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw pracy) 

i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione 

umyślnie;
• oświadczenie z klauzulą:
o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

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

o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biule-
tynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie 
z wymogami ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samo-
rządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)”.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać do 23 lipca 2007 r. do godz. 15.00 w 
Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2b. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
032- 270-65-05.
 Inne informacje:
• Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie 

Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2b.

• Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

• Zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach sa-
morządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593) publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe 
kandydatów, którzy spełniają kryteria naboru, oraz osoby 
zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

• Na stronie www.zdm.gliwice.pl/praca.html są dostępne 
formularze do pobrania.

• Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

OFERTY PRACY

KOMUNIKATY

• główna księgowa – wykształcenie średnie lub wyższe 
ekonomiczne; doświadczenie 3–6 lat w księgowości; 
specjalność: finanse; rachunkowość; znajomość progra-
mów: Windows; MS Office; Elinor FK; jedna zmiana; praca 
w niepełnym wymiarze czasu pracy; miejsce pracy: 
Gliwice; rodzaj pracy: prowadzenie pełnej księgowości 
dla instytucji kultury; wynagrodzenie: do uzgodnienia; 

• inżynier spawalnik – wykształcenie średnie techniczne lub 
wyższe, doświadczenie: min. 3 lata, rodzaj pracy: opracowywanie 
technologii spawania, badania wzrokowe spoiw; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Zabrze;

• kierowca kat. C – wykształcenie: brak wymagań; do-
świadczenie: mile widziane; prawo jazdy kat. C; czas pracy: 
do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy: woj. śląskie; 

• kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi 
– wykształcenie: min. średnie; doświadczenie: brak wymagań; 
mie-jsce pracy: woj. śląskie; wynagrodzenie: do uzgodnienia; 

• nauczyciel języka angielskiego – wykształcenie: wyższe
(filologia angielska); przygotowanie pedagogiczne; doś-
wiadczenie: brak wymagań; obsługa komputera; umiejęt-
ność pracy z młodzieżą; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice; 
wynagrodzenie: do uzgodnienia;

• ogrodnik – wykształcenie: średnie ogrodnicze; doświadcze-
nie: min. 1 rok; umiejętność pielęgnacji ogrodu; czas pracy: 
do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy: Gliwice; wyna-
grodzenie: do uzgodnienia; 

• pracownik ochrony z licencją I lub II stopnia – wykształ-
cenie: brak wymagań; doświadczenie: mile widziane; 
zaświadczenie o niekaralności; licencja I lub II stopnia; praca w 
ruchu ciągłym; miejsce pracy: Gliwice;

• specjalista ds. terenowo-prawnych – geodeta – wykształ-
cenie: średnie zawodowe; doświadczenie; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice; wynagrodzenie: do uzgodnienia.

Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

numer naboru KD-3/ZDM/2007
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2b

 zatrudni kandydata na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• nadzorowanie realizacji zadań związanych ze sporządzaniem 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
i „studium”;

 Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• współpraca z instytucjami administracji samorządowej 

w sprawach formalno-prawnych, dotyczących składników 
majątkowych i zarządu nieruchomościami;

• identyfikacja i koordynacja problematyki remontowo-inwesty-
cyjnej realizowanej na obiektach MZUK oraz na terenie miasta 
w zakresie terenów i biektów administrowanych przez 
MZUK;

• przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych 
w obiektach administrowanych przez MZUK;

• rozwiązywanie problemów w zakresie remontów i inwesty-
cji;

• realizacja nałożonych zadań inwestycyjno-remontowych;
• prowadzenie książek obiektów budowlanych;
• realizacja zadań w sprawach mechaniczno-energetycznych.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe budowlane lub mechaniczno-energe-

tyczne;
• staż pracy min. 2 lata;
• uprawnienia energetyczne, D-gazowe, D-sieci energetycznych 

do 1 kV, D-kotły wodne do 1000C, sieci instalacji cieplnych, 
wymienniki ciepła CO i CWU o mocy do 1,5 MW, AKP; 

• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
• pełna zdolność do czynności prawnych;
• korzystanie z pełni praw publicznych;
• dobry stan zdrowia;
• bardzo dobra obsługa komputera, pakietu MS Office, obsługa 

programu do prowadzenia korespondencji elektronicznej;
• posiadanie prawa jazdy kat. B;
• bardzo dobre czytanie dokumentacji budowlanej i konstruk-

cyjnej;
• znajomość przepisów prawa w zakresie:
o prawo budowlane – Dz. U. z 1994 r. nr 414, z późniejszymi 

zmianami, 
o ustawa Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 9 lutego 2004 r. 

nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami.
Wymagania pożądane:
mile widziana znajomość języków obcych.
Cechy charakteru:
komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;
• życiorys zawodowy;
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw pracy) 

i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione 

umyślnie;
• oświadczenie z klauzulą:
o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-

bowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niez-
będnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”,

o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie 
z wymogami ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samo-
rządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)”.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać do 17 sierpnia 2007 r. do 
godz.15.00 w Dziale Kadr Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Fredry 6, parter. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod numerem telefonu 032-335-04-35.
Inne informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy 

zostały opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Zarzą-
du Usług Komunalnych w Gliwicach (www.mzuk.pl, ogłoszenia 
i komunikaty w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych);

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach jest 
dostępny w Dziale Kadr;

• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu;

• zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samo-
rządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane 
osobowe kandydatów, którzy spełniają kryteria naboru, oraz 
osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

numer naboru 4/DT/07

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach, ul. Fredry 6

zatrudni kandydata na stanowisko
starszego referenta ds. technicznych

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• przygotowywanie i obsługa projektów dof  inansowy-

wanych ze źródeł zewnętrznych – głównie FS;
• wyszukiwanie źródeł dofinansowywania do zadań 

realizowanych przez miasto Gliwice;
• koordynacja przepływu informacji na temat możliwości 

pozyskiwania środków przez jednostki miejskie.
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie wyższe;
• staż pracy min. 1,5 roku; 
• znajomość problematyki związanej z pozyskiwaniem 

dofinansowywania na inwestycje miejskie;
• znajomość obowiązujących dokumentów związanych 

z pozyskiwaniem środków zewnętrznych (RPO woj. 
śląskiego, PO IG, PO IŚ, PO KL);

• umiejętność obsługi komputera w stopniu biegłym;
• znajomość minimum jednego języka obcego w stopniu 

biegłym, preferowane będą osoby ze znajomością więcej 
niż jednego języka obcego (znajomość języków obcych 
będzie weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyj-
nej);

• znajomość dokumentów strategicznych miasta Gliwice.
Wymagania pożądane:
• doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

dla JST poparte przykładami.
Cechy charakteru:
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumien-
ność, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, 
lojalność.
Planowany termin testu merytorycznego 
– 13 sierpnia br. 
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opu-
blikowany wraz z listą kandydatów spełniających wyma-
gania formalne określone w ogłoszeniu. Publikacja listy 
kandydatów spełniających wymagania formalne nastąpi 
do 7 sierpnia br.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie 
testu merytorycznego. 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
• życiorys zawodowy; 
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw 

pracy) i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione 

umyślnie;
• oświadczenie z klauzulą:

o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,

o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publi-kacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej moich da-nych oso-
bowych zgodnie z wymogami ustawy z 22 marca 1990 
r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 
142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać do 31 lipca 2007 r. do godz. 
16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 338. Dodat-
kowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
032-238-54-38.
Inne informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz 

osobowy zostały opublikowane na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.um.gliwice.pl) 
w dziale ogłoszenia i komunikaty/praca w Urzędzie 
Miejskim/Ogłoszenia o naborach/Dokumenty do po-
brania;

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac;

• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu;

• zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593
z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe kandydatów, którzy spełniają 
kryteria naboru, oraz osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

nabór nr KD-47/U-44/BRM-1/07

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
zatrudni kandydatów na 
stanowiska urzędnicze 

w Biurze Rozwoju Miasta 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zainteresowane, które spełniają warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty w PUP Gliwice, 
Plac Inwalidów Wojennych 12, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30, tel. 032-231-18-41.

Przedszkole Miejskie nr 17 
w Gliwicach, ul. Andromedy 36

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

roboty remontowo-budowlane w budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 25 lipca 2007 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 25 lipca 2007 r. o godz. 9.15.

Żłobki Miejskie  
w Gliwicach, ul. Kozielska 71 

zawiadamiają o ogłoszeniu 
przetargów nieograniczonych na:

 roboty remontowo-budowlane w budynku 
oddziału II Żłobków Miejskich w Gliwicach 
przy ul. Mewy 34.

Termin składania ofert: 24 lipca 2007 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 24 lipca 2007 r. o godz. 9.15.

 roboty remontowo-budowlane w budynku 
oddziału III Żłobków Miejskich w Gliwicach 
przy ul. Żeromskiego 26a.

Termin składania ofert: 24 lipca 2007 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 24 lipca 2007 r. o godz. 9.30.

Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach, ul. Sikornik 48
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

roboty remontowo-budowlane w budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 29 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 25 lipca 2007 r. do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert: 25 lipca 2007 r. o godz. 12.15.

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa  Społecznego 

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

przebudowę szkoły przy ul. Jana Śliwki 12 w Gliwicach 
na mieszkania komunalne: etap I – wyburzenie łącznika.

Termin składania ofert: 3 sierpnia 2007 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 3 sierpnia 2007 r. o godz. 10.00.

Przedszkole Miejskie nr 8 w Gliwicach, 
ul. Horsta Bienka 19

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
wykonanie następujących robót remontowych:

ZADANIE 1: wymiana okien w budynku przedszkola,
ZADANIE 2: wykonanie izolacji ścian zewnętrznych.

Termin składania ofert: 30 lipca 2007 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 30 lipca 2007 r. o godz. 9.15.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach, ul. Pocztowa 31
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na

remont sanitariatów uczniowskich i wykonanie 
instalacji c.w.u. w kuchni i sanitariatach.

Termin składania ofert: 1 sierpnia 2007 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 1 sierpnia 2007 r. o godz. 11.15.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach, ul. Fredry 6

zawiadamia, że organizuje przetarg 
nieograniczony zgodnie z Prawem zamó-

wień publicznych na

 wykonanie projektu architektoniczno-budow-
lanego rozbudowy Schroniska dla Zwierząt 
w Gliwicach, przy ul. Wschodniej 42.

Termin składania ofert: 20 lipca 2007 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 20 lipca 2007 r. o godz. 11.00.

 remont i modernizację ogrodzenia na odcin-
ku A-B, J-K Cmentarza Lipowego w Gliwi-
cach przy ul. Poniatowskiego – etap II.

Termin składania ofert: 31 lipca 2007 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2007 r. o godz. 11.00.

 wykonanie kompletnej dokumentacji pro-
jektowo–kosztorysowej zaplecza Palmiarni 
Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6.

Termin składania ofert: 27 lipca 2007 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 27 lipca 2007 r. o godz. 11.00.

 wycinkę drzew i redukcję koron drzew 
metodą alpinistyczną na cmentarzach 
komunalnych w Gliwicach.

Termin składania ofert: 26 lipca 2007 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 26 lipca 2007 r. o godz. 11.00.
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Cena wywoławcza nieruchomości: 13.800 zł, w tym:
cena wywoławcza gruntu: 222,50 zł + 22% VAT, 
tj. 271,45 zł.
Wadium: 1.400 zł.
Minimalne postąpienie:  200 zł.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu zosta-
ną ustalone w wysokości 3% wylicytowanej wartości 
udziału, podwyższone o 22% podatek VAT.

Udział w przetargach mogą brać osoby fizyczne lub praw-
ne, 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 Mieszkaniowej 
w Gliwicach do 30 sierpnia 2007 r. do godz. 15.00. 

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć 
ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób 
prawnych odpowiedni dokument, upoważniający ich 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 
27 sierpnia 2007 r. w godzinach od 13.00 do 13.30.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 
z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na 
stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na 
temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej, tel.: 032-239-12-74, wew. 103.

O g ł o s z e n i e

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

4 września 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu 
Inwalidów Wojennych 12 rozpocznie się I ustny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr II 
wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu położonego w Gliwicach 
przy ul. Nowy Świat 4 (parter) o powierzchni 13,84 m², składającego się z 1 pomieszczenia 
z możliwością korzystania z WC na klatce schodowej. Lokal mieści się w budynku składającym 
się z 7 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali użytkowych, położonym na działce nr 1475, obręb Stare 
Miasto, o powierzchni 321 m2, zapisanej w KW 17146. Z prawem własności lokalu związany jest 
udział 29/1000 w częściach wspólnych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. W nieruchomości 
funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza:

szczegóły na stronie internetowej www.um.gliwice.pl w dziale „Ogłoszenia i komunikaty”

 25 lipca 2007 r. o godz. 10.00 w Zakładzie Gospodarki Miesz-
kaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 rozpocznie się 
I ustny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 wraz 
z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu, 
położonego w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 133;
 25 lipca 2007 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Mieszka-

niowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 rozpocznie się 
I ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 wraz 
z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu, 
położonego w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 65a;
 26 lipca 2007 r. o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na zbycie (na własność) nieruchomości niezabu-
dowanej położonej w Gliwicach przy ul. Górnej – działka nr 18;
 8 sierpnia 2007 r. o godz. 10.00, 10.30 i 11.30 w Zakładzie 

Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 
rozpoczną się pierwsze przetargi na sprzedaż lokali użytkowych, 
wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowych części 
gruntu, położonych przy ulicach:

 1. Zwycięstwa 33 (ofi cyna – parter) – lokal użytkowy nr VII,
 2. Piwna 13 (parter) – lokal użytkowy nr II,
 3. Piwna 13 (parter) – lokal użytkowy nr III;
 22 sierpnia 2007 r. o godz. 9.00 rozpocznie się II ustny przetarg 

nieograniczony z obniżeniem ceny wywoławczej na sprzedaż 
nieruchomości budynkowej położonej w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej wraz ze sprzedażą prawa wieczystego użytkowania 
do działki nr 229;
 24 sierpnia 2007 r. o godz. 10.00, 10.30 i 11.30 rozpoczną 

się pierwsze przetargi na sprzedaż lokali wraz z oddaniem 
w wieczyste użytkowanie ułamkowych części gruntu, położo-
nych przy ulicach:

 1. Floriańskiej 22 (parter) – lokal użytkowy,
 2. Zwycięstwa 33 (ofi cyna – II piętro) – lokal mieszkalny nr 10,
 3. Gorzołki 7 (IV piętro) – lokal mieszkalny nr 14;
 25 października 2007 r. o godz. 10.00 rozpocznie się III ustny 

przetarg ograniczony na wysokość czynszu dzierżawnego nie-
ruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 151, 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-
usługowej związanej z obsługą komunikacji;
 30 sierpnia 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Gospo-

darki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 roz-
pocznie się I ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 
8 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części 
gruntu położonego w Gliwicach przy ul. Plebańskiej 9;
 30 sierpnia 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zakładu Go-

spodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 
rozpocznie się I ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 2 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej 
części gruntu położonego w Gliwicach przy Placu Wszystkich 
Świętych 4;
 31 sierpnia 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Gospo-

darki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 roz-
pocznie się I ustny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr 
II wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części 
gruntu położonego w Gliwicach przy ul. Plebańskiej 9;
 31 sierpnia 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zakładu Go-

spodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 
rozpocznie się I ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 7 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej czę-
ści gruntu położonego w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 24.

NIERUCHOMOŚCI

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.: 032-239-12-56, faks: 032-231-27-25, za pośrednictwem pocz-
ty 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.
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków 
gruntowych dla obrębów ewidencyjnych: Centrum, Stare Miasto, 
Nowe Miasto. Więcej informacji znajduje się w opisie przedmiotu za-
mówienia oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Nazwy i kody według słownika CPV:  
usługi badań katastralnych – 74.27.43.00-3.
Oferty częściowe:  zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert częściowych.
Oferty wariantowe:  zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:  10 grudnia 2007 r.
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 niepodleganie wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia (podstawy prawne wykluczenia 
z postępowania określają art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp);

2. posiadanie przynajmniej przez jedną osobę uprawnień zawo-
dowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii zgodnie z art 42 ustawy prawo geodezyjne 
i kartograficzne, z zakresu, o którym mowa w art. 43 pkt 1 i pkt 
2 tej ustawy; 

3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcze-
śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w przypadku spółki cywilnej aktualne zaświadczenie o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis 
z właściwego rejestru dla każdego ze wspólników; 

4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbo-
wego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właści-
wego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert;

5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał prze-
widziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert;  w przypadku podmio-
tów działających wspólnie warunek dotyczący niepodlegania 
wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, o którym mowa powyżej, 
muszą spełniać wszystkie podmioty działające wspólnie, wa-
runek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden
z podmiotów występujących wspólnie; 

6. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowa-
nie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 
3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) 
ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 1 zadania 
związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz 
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykona-
ne należycie, w przypadku podmiotów działających wspólnie 
potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia 
podlegają sumowaniu;

7. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za-
pewniającej wykonanie zamówienia: wykonawca przedstawi 
zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wyżej wymienionych 
warunku. 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnili warun-
ki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Wadium:  niewymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100%.
Termin składania ofert: 30 lipca 2007 r. do godz. 9.00.
Miejsce składania ofert:  Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 
21, Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicz-
nych (parter) lub listownie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 30 lipca 2007 r. o godz. 10.00.
Miejsce otwarcia ofert:  Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 139.
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:  zamawiający nie zamierza dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
Ogłoszenie zamieszczono w BZP:  19 lipca 2007 r.

przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
o g ł o s z a

Zgodnie z art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojen-
nych 12 zostały podane do publicznej wiadomości niżej wymienione wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do zbycia: 

• nr 388 – 391 do 31 lipca 2007 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych 
w wykazach. Pełna treść wykazu jest dostępna na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
i n fo r m u j e,

Zgodnie z art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałego 2b zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do 
wydzierżawienia:

• nr ZDM/17/2007 do 3 sierpnia 2007 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych 
w wykazie. Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie internetowej http://www.zdm.gliwice.pl/nier.html. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
i n fo r m u j e,

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego według 
procedur określonych regulaminem PWiK Gliwice na

 przebudowę i rozbudowę budynku techniczno-socjalnego na terenie 
oczyszczalni ścieków w Smolnicy.

Termin składania ofert: 31 lipca 2007 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2007 r. o godz. 10.00.

 wykonanie usług z zakresu remontu pomp głębinowych.
Termin składania ofert: 31 lipca 2007 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2007 r. o godz. 10.15.

 koszenie trawy.
Termin składania ofert: 26 lipca 2007 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 26 lipca 2007 r. o godz. 10.15.

 dostawę olejów, smarów i płynów samochodowych.
Termin składania ofert: 31 lipca 2007 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2007 r. o godz. 10.30.

KOMUNIKATY

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 
z późn. zm.)

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

• nr 115/2007 do 31 lipca 2007 r.,

• nr 117/2007 do 2 sierpnia 2007 r.,

• nr 118/2007 do 2 sierpnia 2007 r.;

przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z odpłatnym przeniesieniem własności zabudowy:

• nr 116/2007 do 31 lipca 2007 r.

Pełna treść dostępna jest na stronie internetowej www.um.gliwice.pl.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
i n fo r m u j e,

Dom Dziecka nr 2 w Gliwicach,  ul. Zygmunta Starego 19

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

ZADANIE nr 1: roboty remontowe  w budynku oraz filii Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach, 
ul. Św. Katarzyny,

ZADANIE nr 2: modernizacja ogrodzenia wokół posesji.
Termin składania ofert:  6 sierpnia 2007 r. do godz.12.00.
Termin otwarcia ofert:  6 sierpnia 2007 r. o godz. 12.15.
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q 14 czerwca: „Stefan Malutki” (17.00), „Plaga” (19.00)
www.kinox.gliwice.pl

Gliwicki samorząd zaprasza na I Międzynarodowy 
Festiwal Artystów Ulicy „ULICZNICY”. W programie 
znalazły się projekcje filmowe, występy żonglerów 
i bębniarzy, teatralne widowiska oraz inne atrakcje. 
Imprezy będą organizowane przez całe wakacje na 
gliwickiej Starówce. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie: www.ulicznicy.pl.
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ki Co zaplanowano w festiwalowym rozkładzie jazdy? W każdy 

czwartek lipca i sierpnia odbywają się projekcje filmowe na gliwic-
kim Rynku. Sięgnięto po klasykę kinematografii. Bohaterem pierw-
szego spotkania (5 lipca) został Buster Keaton. W ubiegłym tygodniu 
(12 lipca) zaprezentowano obraz „Flip i Flap w Legii Cudzoziemskiej” 
z 1939 roku. W tym miesiącu na ekranie pojawi się jeszcze Charlie 
Chaplin (19 lipca i 26 lipca). Początek wszystkich projekcji przewi-
dziano na godz. 21.00. Pokazom „Ulicznego Kina” towarzyszy mu-
zyka „na żywo”. 

Zainaugurowano także cykl koncertów. Zagrał już duet akor-
deonowy Tomasz Drabina & Karol Jankowski, zespoły SAVILON 
i NIC WIELKIEGO. W niedzielę, 22 lipca, na gliwickim Rynku wystą-
pi grupa BANSHEE. Czego można się po niej spodziewać? – Sześciu 
muzyków, tuzina instrumentów, mnóstwa radości, masy dobrego 
celtyckiego brzmienia. Na  koncertach potrafią stworzyć atmosferę 
świetnej zabawy – nogi same rwą się do tańca, a pozytywna ener-
gia, przynajmniej na jakiś czas, wędruje do serc słuchaczy – zachęcają 
organizatorzy. Koncert rozpocznie się o godz. 20.00. 

Na sobotę, 21 lipca, przewidziano pierwszą prezentację teatralną. 
O godz. 21.00 na płycie Rynku pojawi się Juráš Prasetaun z Czech, 
wieloletni członek Teatru Continuo. Przedstawi gliwickim widzom 
solowy spektakl „Wanniarz”. Jego bohaterem jest człowiek bezdom-
ny, kloszard i uliczny artysta, który poszukuje odrobiny zrozumienia 
i współczucia. Jego historia opowiada o tym, do czego zdolny jest 
człowiek, pragnący zainteresować sobą innych ludzi. „Wanniarz” 
to przedstawienie na pograniczu spektaklu i happeningu. Zosta-
ło przygotowane z wykorzystaniem rozmaitych środków teatral-
nych, elementów pantomimy, sztuki cyrkowej. Stwarza możliwość 
dobrego kontaktu z publicznością. (al)

•  Na 28 lipca zaplanowano dzień żonglerki „Juggling Day”. Będzie okazja 
do opanowania cyrkowych umiejętności w ramach otwartych warsztatów 
i konkursów. Żonglerzy podejmą próbę pobicia rekordu Polski i wezmą udział 
w paradzie. Finałowy pokaz uświetni popis Rene Alberta – żonglera znanego 
z oryginalnych występów. Uczestnikom zabawy towarzyszyć będzie muzyka 
w wykonaniu DJ STB i DJ DR WHAT. 

•  18 sierpnia Gliwice odwiedzą bębniarze i mistrzowie Fire-Show. W programie 
Dnia Ognia i Bębnów, czyli „Fire & Drums Day”, znalazły się konkursy, koncer-
ty i artystyczne pokazy tańca z ogniem. Dla chętnych przygotowano warsztaty 
nauki gry na instrumentach perkusyjnych. 

•  W ostatni weekend sierpnia gospodarze imprezy zapraszają na „Objazd: 
Festiwal Dybuk”, czyli przegląd muzyki świata. W poszerzonej formule impre-
za odbędzie się równocześnie w Gliwicach i Pyskowicach. Koncerty połączone 
zostaną z akcją charytatywną na rzecz 10-letniego Michała.

•  Festiwalowe działania zakończy wielki finał. Wystąpią zarówno znani artyści, 
jak i lokalne zespoły. Każdy z trzech dni (31 sierpnia – 2 września) zwieńczy 
widowisko uliczne. 31 sierpnia wystąpi ukraiński Teatr Woskresinnia z przed-
stawieniem „Wiśniowy Sad”. Dzień później Teatr Gry i Ludzie z Katowic wys-
tawi „Balladę o Janie Wnęku”. Imprezę zakończy inscenizacja gliwickiego 
Teatru A pt. „Genesis”.

WYBIERZ COS DLA SIEBIE!

W każdy piątek lipca i sierpnia weź udział 
w wakacyjnym  konkursie „MIEJSKIEGO 
SERWISU INFORMACYJNEGO”  i Radia PLUS.

Po 10:30 wysłuchaj pytania. 
Odpowiedz i wygraj nagrody.
Szczegóły i podpowiedzi na str. 6.

Zaciekawiony? 

Lubisz zagadki? 
Chciałbyś poszperać? 

WILLA CARO
ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 032-231-08-54 

Zwiedzanie: wtorek, czwartek – od 11.00 do 18.00, 
środa, piątek – od 9.00 do 14.30, sobota, niedziela – od 
10.00 do 15.00. Wstęp w czwartki bezpłatny 
Wystawy stałe:
• „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi gór-

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

i XX wieku”
Wystawa czasowa:
• „Krwiobieg – wystawa rzeźby ceramicznej” (czynna 

do 31 sierpnia, ogród Willi Caro)
Biblioteka Muzeum w Gliwicach – czynna we 
wtorki, środy, piątki w godz. od 9.00 do 15.00, 
w czwartki – od 11.00 do 18.00

ZAMEK PIASTOWSKI 
(nieczynny do 31 sierpnia z powodu zmiany wysta-

wy stałej) 
ul. Pod Murami 2, tel. 032-231-44-94

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ul. Robotnicza 2, tel. 032-338-15-81 

Zwiedzanie: wtorek, czwartek – od 11.00 do 18.00, środa, 
piątek – od 9.00 do 14.30, sobota, niedziela, święta – od 
10.00 do 15.00
Wystawa stała:
„Żeliwo europejskie. Gliwice – Berlin – Sayn” (wystawa 
czynna do 16 września)

Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów 
RADIOSTACJA GLIWICE

 ul. Tarnogórska 129, tel. 032-300-04-04, 
0693-131-292 – rezerwacja telefoniczna,

www.radiostacjagliwicka.republika.pl
Zwiedzanie: wtorek, środa, piątek, sobota – od 9.00 
do 15.00, (w czwartki zwiedzanie do 17.00 – tylko po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym)

W lipcu i sierpniu możliwe zwiedzanie w niedziele!

ul. Fredry 6 – Park Chopina, tel. 032/231-32-39

ZWIEDZANIE: 
od wtorku do piątku – od. 9.00 do 19.00 (wejście do 18.00) 

sobota, niedziela – od 10.00 do 19.00 (wejście do 18.00) 
w poniedziałki – Palmiarnia nieczynna

Restauracja „Siedlisko” w Gliwicach, ul. Jaracza 13
www.tkfuga.prv.pl, wstęp bezpłatny

•  19 lipca (godz. 20.00) – „Windą na szafot” – muz. Miles 
Davis, reż. Louis Malle, wyst. Jeanne Moreau, Georges 
Poujouly

•  26 lipca (godz. 20.00) – „Bird” – reż. Clint Eastwood, 
wyst. Forest Whitaker

Artysci na ulicy


