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JASKÓŁKI I INNE
               Od 6 do 15 sierpnia br. na gliwickim lotnisku odbędzie się 32.  Mię-
dzynarodowy Zlot Zabytkowych Szybowców (International Vintage Glider 
Club Rally). Ta światowa impreza jest organizowana od 1972 roku. Po raz 
pierwszy jej przygotowanie powierzono polskiej sekcji VGC, która działa 
przy Aeroklubie Gliwickim. Będzie to największa edycja zlotu. Przybędzie 
ponad 130 zabytkowych szybowców i około 400 uczestników z krajów 
Europy oraz USA, Japonii, Australii, Nowej Zelandii i Kanady. – Pojawi 
się m.in. angielski PETREL z 1939 roku z „mewimi skrzydłami” o rozpięto-
ści 20 metrów.  Będą  jedyne dwie latające jeszcze polskie JASKÓŁKI z lat 
50-tych. Jedna przyjedzie z Anglii, druga znajduje się w Gliwicach. W su-
mie wyprodukowano ich ponad 200, ale zachowało się zaledwie 10  eg-
zemplarzy – większość w muzeach. Przewidzieliśmy również premierowy 
pokaz zrekonstruowanego w tym roku w Czechach – według oryginalnych 
planów – niemieckiego szybowca HOLS DER TEUFEL z 1926 roku. 
Zbudowano go tylko w jednym egzemplarzu, bo wówczas każdy szybowiec 
był prototypem i nie istniała produkcja seryjna. Podczas zlotu będzie można 
podziwiać wiele unikatowych szybowców – zapewnia Zbigniew Jezierski, 
przewodniczący komitetu organizacyjnego. Uroczyste otwarcie zlotu 
rozpocznie się w sobotę, 7 sierpnia br., o godz. 18.00. Szybowce będzie 
można spotkać na ziemi codziennie przed rozpoczęciem lotów (około 
godz. 9.00) oraz po ich zakończeniu (około godz. 18.00). Przy sprzyjającej 
pogodzie przewidziano loty pasażerskie dla widzów. Współorganizatorem 
imprezy jest gliwicki samorząd, a patronat nad nią objął prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. (al)



BACH Z PEREŁKĄ
W piątek, 30 lipca br.,  w Kościele p.w. 

Wszystkich Świętych zakończy się V Gliwicki 
Festiwal Bachowski organizowany przez 
Klub Kulturalno – Oświatowy „Perełka”. Fina-
łowy koncert, którego tematem będzie radość 
w muzyce Bacha, rozpocznie się o godz. 
19.15. Zabrzmią suity orkiestrowe i kantaty. 
Zaprezentują je: orkiestra „Camerata Impuls”, 
Eugeniusz Modliszewski - trąbka oraz Marta 
Boberska – sopran. Współorganizatorem 
festiwalu jest gliwicki samorząd. (al)

WAKACJE 
W BIBLIOTECE

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 
ogłosiła konkurs fotografi czny „Moja waka-
cyjna przygoda”. Mogą w nim uczestniczyć 
dzieci i młodzież w wieku do 16 lat. Muszą 
dostarczyć jedno samodzielnie wykonane 
zdjęcie, przedstawiające zabawne zdarzenie 
wakacyjne. Wielkość fotografi i jest dowolna, 
ale koniecznie należy dołączyć informacje 
o autorze: nazwisko i imię, wiek, adres i numer 
telefonu, ewentualnie krótki opis zdarzenia. 
Prace będą przyjmowane do końca sierpnia 
w siedzibie organizatora - Filii nr 19 MBP 
przy Placu Inwalidów Wojennych. Ogłoszenie 
wyników przewidziano na koniec września br. 

(al)
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RONDO PRZY ŁUŻYCKIEJ
W czwartek, 22 lipca br., oddano do użytku nowe rondo kom-
paktowe u zbiegu ulic Łużyckiej, Kujawskiej i Marii Skłodowskiej 
- Curie.  Równocześnie zakończono całkowitą przebudowę ulicy 
Łużyckiej na odcinku od ronda do ul. Wrocławskiej (556 mb) oraz 
modernizację dojazdów do ronda z dwóch pozostałych ulic. 

Roboty rozpoczęły się 11 maja br., a ich zakończenie przewi-
dziano - zgodnie z umową - na 31 lipca br. Realizację przedsię-
wzięcia udało się jednak sfi nalizować wcześniej niż zakładano. 
Powstało rondo o średnicy zewnętrznej ponad 33 m i wewnętrznej 
- 21 m.  Zakres robót obejmował: budowę obwiedni ronda, prace 
ziemne i obsianie trawą wyspy ronda, wykonanie drogi serwisowej 
do komory c.o., przebudowę wlotów skrzyżowania, budowę zatoki 
autobusowej (w kierunku centrum) oraz ciągów pieszo - rowerowych 
w obrębie skrzyżowania. – Rondo umożliwi udrożnienie przejazdu 
z ulicy Pszczyńskiej w stronę centrum miasta oraz usprawni komuni-
kację z terenami inwestycyjnymi przy ulicy Kujawskiej. Skróci się też 
czas podróży z dzielnic południowych Gliwic do dzielnicy akademic-
kiej. Przede wszystkim jednak poprawi się bezpieczeństwo ruchu na 
skrzyżowaniu, na którym do tej pory zdarzało się stosunkowo dużo 
kolizji i wypadków – informuje Elżbieta Tomaszewska z Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM. W ra-
mach prac na ulicy Łużyckiej wymieniono konstrukcję jezdni na całej 
długości, wyremontowano chodniki, zmodernizowano sieć kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej, przebudowano ciepłociąg, wprowadzono 

nowe oznakowanie poziome i pionowe. Generalnym wykonawcą 
robót było gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów. 
Całkowity koszt inwestycji z uwzględnieniem sieci uzbrojenia 
podziemnego i nieprzewidzianymi robotami dodatkowymi wyniósł 
4.438.000 złotych (brutto). Sfi nansowano ją środków budżetu miej-
skiego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach 
programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji 
zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego przewidział dotację do 
przedsięwzięcia w wysokości 1.535.000 zł.  (al)

fot. A. Witwicki

GODZINY ZWIEDZANIA
Willa Caro i Zamek Piastowski
wtorek, środa, piątek: od 9.00 do 14.30 
czwartek: od 11.00 do 18.00 
sobota, niedziela: od 10.00 do 15.00
Biblioteka w Willi Caro
od wtorku do piątku: od 9.00 do 15.00
Galeria w Ratuszu
od poniedziałku do piątku: od 11.00 do 17.00
Oddział Odlewnictwa 
Artystycznego
od wtorku do piątku: 
od 9.00 do 14.30
sobota, niedziela: 
od 10.00 do 16.00

Willa Caro
ul. Dolnych Wałów 8 a
tel.: 231-08-54, fax: 230-73-66
wystawy stałe:
• Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne

willi górnośląskich przemysłowców
• Kultura ludowa regionu gliwickiego 

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

w Gliwicach.

LETNI OGRÓD
W piątek, 6  sierpnia br., o godz. 21.00 

rozpocznie się spektakl „Okupska śpiewa 
Brechta” z repertuaru Teatru Korez w Kato-
wicach. Wystąpią: Elżbieta Okupska – wokal 
oraz Daniel Ruttar – fortepian. W niedzielę, 
8 sierpnia br., o  godz. 12.00 rozpocznie się 
koncert „Letnie divertimento” w wykonaniu 
Kwartet Jagiellońskiego w składzie: Monika 
Chrzanowska – skrzypce, Beata Nawrocka 
- skrzypce, Janusz Chrzanowski - altówka, 
Ewa Wojsław-Bober – wiolonczela. W pro-
gramie kompozycje Mozarta, Beethovena, 
Haydna, Wieniawskiego, Bartoka i Erica 
Satie. Ostatnia prezentacja muzyczna w ra-
mach „Letniego Ogrodu w Willi Caro” odbę-
dzie się 5 września („Najsłynniejsze tanga” 
– Kwintet QuiTango). Wstęp na wszystkie 
imprezy jest bezpłatny.

Zamek Piastowski 
ul. Pod Murami 2, tel.: 231-44-94
wystawy stałe:
• Z dziejów Gliwic
• Przemysł w Gliwicach XIX/XX w.
• Ikonografia miasta.

Oddział Odlewnictwa 
Artstycznego 
ul. Robotnicza 2
tel.: 231-90-71 wew. 209
wystawy czasowe:
• IV Przegląd Plastycznej Twórczości Dzieci 

i Młodzieży - wystawa pokonkursowa

MUZEUM 
W GLIWICACH

www.muzeum.gliwice.pl
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ZŁY POLICJANT, 
DOBRY POLICJANT 

Prezydent Gliwic podjął decyzję o ustanowieniu 
nagród dla najlepszych dzielnicowych – funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej Policji. Policjanci będą otrzymywać 
specjalne gratyfikacje pieniężne ze środków budżetu 
miejskiego w uznaniu zasług w działalności prewencyjnej 
oraz osiągnięć w ograniczaniu patologii i zwalczaniu prze-
stępczości w danym rejonie. – Powinno to w znaczącym 
stopniu przyczynić się do większego zaangażowania 
dzielnicowych w realizację zadań służbowych – uważa mł. 
insp. Ferdynand Skiba, komendant miejski Policji w Gliwi-
cach. – Nagrody prezydenta miasta dla wyróżniających się 
policjantów będą przyznawane do czasu poprawy sytuacji 
finansowej Policji – wyjaśnia Marek Jarzębowski, rzecznik 
prasowy UM. (luz)

ZIELONE NAGRODY
W bieżącym roku – podobnie jak w latach ubiegłych 

– został przeprowadzony konkurs na najpiękniejszy 
balkon i ogród przydomowy w Gliwicach. Tym razem 
zainteresowanie rywalizacją nie było duże - zgłoszono 
jedynie 10 wniosków. Na zwycięzców czekały nagrody 
pieniężne. Czteroosobowe jury, złożone z pracowników 
Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego oraz przedsta-
wiciela Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
oceniało estetykę kompozycji, dobór i różnorodność 
gatunków roślin. Wyznaczono trzy konkursowe grupy. 
W kategorii „ogród przydomowy” zwyciężyła Teresa 
Korczyńska, a drugie miejsce zajęli Maria i  Roman 
Ciesielscy. W kategoriach „balkon” i  „estetyczna pose-
sja” (zagospodarowanie terenu w czynie społecznym) 
nagród nie przyznano. Trzy osoby otrzymały natomiast 
wyróżnienia: Halina Maleńczyk, Bernadetta Kowol i Eu-
geniusz Staniecki. Są one laureatami poprzednich edy-
cji konkursu i zgodnie z regulaminem nie mogły ubiegać 
się o nagrody. (al)

ZAGŁOSUJ – WAŻNE
W najbliższym czasie mogą zmienić się godziny 

pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Decyzja taka jest 
rozważana w  związku z  informacjami klientów, narze-
kających na zbyt wczesne zamykanie magistratu. Roz-
patrywana jest możliwość pracy wszystkich urzędników 
codziennie od 8.00 do 16.00, a nie – jak do tej do tej pory 
– od 7.30 do 15.30. Obecnie jedynie wyznaczone osoby 
pozostają w biurach we wtorki i czwartki do godz. 16.00. 
Biuro Obsługi Interesantów, znajdujące się na parterze 
budynku, funkcjonowałoby w  czwartki tak jak do tej 
pory - do 18.00. Już wkrótce na stronie internetowej UM 
(www.um.gliwice.pl) zostanie zamieszczona ankieta dla 
mieszkańców miasta, którzy są proszeni o wyrażenie 
swojej opinii w tej sprawie. Wynik głosowania ułatwi 
podjęcie ostatecznej decyzji. (al) 

SZANOWNI PAŃSTWO
Do ośmiu funkcjonujących obecnie stanowisk komunikacyjnych w Biurze 

Obsługi Interesantów ustawiają się od pewnego czasu olbrzymie kolejki. Proce-
dura rejestracji pojazdu trwa w Gliwicach średnio ok. pół godziny i trwać krócej nie 
może. Warto przypomnieć, że zgodnie z prawem czas przewidziany na wykonanie 
czynności administracyjnych - do których rejestracja pojazdów należy – może wy-
nosić do 30 dni. Wynika to m.in. z konieczności zweryfikowania przez pracownika 
rejestracji pojazdów kilku dokumentów i wydania dwóch decyzji administracyjnych, 
sporządzenia informacji dla urzędów skarbowych. Dysponowanie drukami ścisłego 
zarachowania – a takimi są dokumenty wydawane klientom - wymaga szczególnej 
uwagi. Podobnie jest z koniecznością sprawdzenia zawarcia ubezpieczenia OC, gdyż 
od 1 stycznia br. Urząd Miejski jest w tym zakresie organem kontrolnym. Dla ocze-
kujących na końcu kolejki znaczy to, że muszą czekać po kilka godzin. Zdarza się 
również, że jedna osoba rejestruje kilkanaście pojazdów. W porównaniu z kwietniem 
br., w czerwcu dwukrotnie wzrosła liczba rejestrowanych samochodów. Dodatkowo 
osoba rejestrująca pojazd musi dwa, a nawet trzy razy przyjść do urzędu. Nie wynika 
to z „widzi mi się” urzędnika, lecz z obowiązujących przepisów. Po otwarciu granic 
– w ostatnich dwóch miesiącach – sprowadzono do Polski 163 tys. samochodów. 
Stąd olbrzymie kolejki, w których nie trudno o zdenerwowanie. Na pracowniku 
wykonującym czynności związane z rejestracją pojazdu ciąży jednak odpowie-
dzialność służbowa i karna, a niebawem będzie ponosił także odpowiedzialność 
majątkową. Presja „długiej kolejki” nie może być powodem pomyłek. Administracja 
rządowa, przekazując zadania komunikacyjne Urzędowi Miejskiemu, nie zagwaran-
towała niestety – nie po raz pierwszy – wystarczających środków na jego realizację. 
Urząd Miejski w Gliwicach otrzymał tylko10 licencji. Znaczy to, że nie wolno nam 
uruchomić większej liczby stanowisk. Aby złagodzić problem prezydent miasta 
podjął pomimo wszystko decyzję o zatrudnieniu dodatkowych pięciu pracowników 
oraz o zmianie procedury rejestracyjnej. 

Od 26 lipca jedno dokładnie oznakowane stanowisko przyjmuje dokumenty 
potrzebne do zarejestrowania pojazdu, a odebrać decyzję można w dniu następnym 
– bez uciążliwego długotrwałego stania w kolejce. To rozwiązanie  jest normą w po-
bliskich urzędach. Pozostałe stanowiska będą rejestrowały pojazdy na dotychczaso-
wych zasadach, czyli wykonywały wszystkie niezbędne czynności „na poczekaniu”, 
pod warunkiem, że interesant rejestruje tylko jeden pojazd. Nie będzie możliwości 
zarejestrowania „na poczekaniu” więcej niż jednego pojazdu. 

Dyrektor UM w Gliwicach
Piotr Popiel

OD 26 LIPCA BR. DO ODWOŁANIA 
ZMIENIŁY SIĘ ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW 

REJESTRUJĄCYCH POJAZDY

KLIENT INDYWIDUALNY: 
osoba dokonująca rejestracji nie więcej niż jednego pojazdu może:

1. dokonać rejestracji pojazdu w dniu zgłoszenia się do rejestracji pojazdu (pod 
warunkiem posiadania kompletu niezbędnych dokumentów) na stanowiskach od 3 do 
7. Wybranie takiego trybu załatwienia sprawy może wiązać się z koniecznością ocze-
kiwania  w kolejce;

2. złożyć komplet niezbędnych dokumentów (w tym także dotychczasowy dowód 
rejestracyjny i tablice rejestracyjne) na stanowisku oznaczonym „Punkt przyjmowania 
wniosków o rejestrację pojazdów”. W przypadku wybrania takiego sposobu załatwienia 
sprawy odbiór dokumentów następuje dnia następnego od złożenia wniosku (godzinę 
odbioru dokumentów wyznacza pracownik przyjmujący wniosek).

KLIENT ZBIOROWY:
osoba dokonująca rejestracji więcej niż jednego pojazdu, także przedstawi-

ciele firm i instytucji składają niezbędne dokumenty (w tym dotychczasowy dowód 
rejestracyjny i tablice rejestracyjne) na stanowisku oznaczonym „Punkt przyjmowania 
wniosków o rejestrację pojazdów”. Odbiór dokumentów następuje dnia następnego 
od złożenia wniosku (godzinę odbioru dokumentów wyznacza pracownik przyjmujący 
wniosek).

Godziny pracy rejestracji pojazdów
Poniedziałek, środa, piątek - od 7.30 do 15.30

Wtorek - od 7.30 do 16.00
Czwartek - od 7.30 do 18.00

http://www.um.gliwice.pl/


Na zdjęciu: redakcja „Euroscoli” i poseł do Parlamentu Europejskiego 
Od lewej: Aleksandra Śnieżek-Drapała, prof. Jerzy Buzek, Marta Furtak, Kasia Lukoszek
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MIEJSCE W EUROPIE
rozmowa z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego

Spotykając się z młodymi ludźmi, co mówi im Pan o korzyściach płynących 
z faktu, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej?

Członkostwo w Unii Europejskiej to niemal największe nasze przedsięwzięcie w historii. 
Chcemy dobrobytu, prawdziwej, odpowiedzialnej wolności, otwarcia na innych, zachowa-
nia własnych wartości. Przy tak wielkich decyzjach dobre skutki przychodzą po latach, nie 
po miesiącach. Dlatego największa w tym korzyść właśnie dla młodych. Dla starszych to 
przede wszystkim satysfakcja.

Czy uważa Pan, że młodzi ludzie to euroentuzjaści czy eurosceptycy?

Powiedziałbym eurorealiści, nie boją się zagrożeń (które istnieją), ale wiedzą że sukces 
nie jest pewny i trzeba na niego ostro zapracować.

Czy Pańskie działania jako posła Parlamentu Europejskiego będą się w jakimś 
stopniu skupiały na młodych ludziach?

Wszystko, co dotyczy Unii Europejskiej, skupia się na przede wszystkim na młodych lu-
dziach. Również moja praca.

Jak zachęciłby Pan Europejczyków do odwiedzania naszego miasta?

Gliwice to wyjątkowe miasto na granicy wielkoprzemysłowego regionu, z dostępem do 
miejsc rekreacji; to najstarsza i największa śląska uczelnia, najwięcej instytutów, biur 
inżynierskich (nie tylko na Śląsku), port rzeczny i także już nowoczesny przemysł – po 
prostu można robić tu interesy, a do tego można wiele zobaczyć i zwiedzić.

Jakie jest Pana ulubione miejsce w Gliwicach?

Gliwice są perłą dziewiętnastowiecznej architektury miasta wielkoprzemysłowego. Ulica 
Zwycięstwa i przylegające do niej dzielnice to najpiękniejsze dla mnie miejsce.

Czy Gliwice, według Pana, są już miastem europejskim, czy jeszcze nie? Co by 
Pan zmienił? 

Dwie autostrady niemal zbliżają się do Gliwic, mamy kontakty z całą Europą, jedną z naj-
większych polskich uczelni, ale trzeba uzdatnić jeszcze Kanał Gliwicki i Odrę, wybudować 
obwodnicę i Drogową Trasę Średnicową. Wtedy będziemy mogli odczuwać satysfakcję 
z tego, że nadrobiliśmy największe zapóźnienia. 

Rozmawiała: Marta Furtak

Czy przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej zachęciło 
Niemców do zainteresowa-
nia majątkami pozostawio-
nymi w Polsce?

Kraje, które przystępowały do 
Unii Europejskiej, stawały się bardziej 
atrakcyjne dla inwestorów, stąd ceny 
nieruchomości rosły. Place i kamienice, 
które jeszcze 15 lat temu były niewiele 
warte, dziś są obiektem zaintereso-
wania. Wiedzą o tym również ich byli 
właściciele. Czy gliwiczanie, którzy 
mieszkają w starych poniemieckich 
kamienicach mają czuć obawy przed 
utratą swojego mieszkania? Nie po-
winni – w roszczeniach mowa jest 
o ewentualnym odszkodowaniu, które 
miałby wypłacić polski rząd. Pruskie 
Powiernictwo, fi rma zajmująca się 
przygotowywaniem pozwów, liczy na 
odszkodowania za mienie pozostawio-
ne po II wojnie światowej oraz za ma-
jątki konfi skowane w latach 70. i 80. 
Aby otrzymać odszkodowanie, sprawa 
musi znaleźć się w polskim sądzie. Sąd 
rozstrzygnie czy ziemie na zachód od 
Odry po II wojnie światowej należały 
do Polski. Pruskie Powiernictwo twier-
dzi, że Polska tylko administrowała 
tymi terenami do 1991 r., kiedy to 
został podpisany odpowiedni traktat. 
Firma grozi złożeniem skargi do Stras-
burga, jeśli wyrok nie będzie dla niej 
satysfakcjonujący. Ale i tam sprawa 
nie jest przesądzona, jak uważa An-
drzej Gałażewski, poseł na Sejm, były 
obserwator w Parlamencie Europej-
skim. – Wydaje się nieprawdopo-
dobne, aby Trybunał wydał wyrok 
niekorzystny dla Polski.  Byłoby 
to niezgodne z duchem prawa 
ustalonym po II wojnie światowej 
– mówi.

Inaczej sprawa wygląda w przy-
padku konfi skaty majątków z lat 70. 
i 80. Tutaj istnieją podstawy do tego, 
aby po przegranej batalii w polskich 
sądach skarżyć się do Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu. Należy 
jednak pamiętać, że podstawą działal-
ności Trybunału w Strasburgu jest Eu-
ropejska Konwencja o Ochronie Praw 
Człowieka, którą Polska ratyfi kowała 
dopiero w 1992 roku. Czy prawo ma 
więc zadziałać wstecz? 

Kajetan Gornig



Mimo całonocnej podróży niestrudzeni finaliści już pierwszego 
dnia weszli na 142-metrową wieżę XIV-wiecznej Katedry, skąd 
podziwiali rozległą panoramę miasta. Obernai, Riquewihr oraz 
góra St. Odille to alzackie zakątki, które również ich zachwyciły. 

 Głównym punktem programu był całodniowy pobyt 
w Parlamencie Europejskim. Uczestnicy „Euroscoli” jako jedni 
z pierwszych przedstawicieli nowych państw członkowskich Unii 
Europejskiej zasiedli w Sali Plenarnej. Wspólnie z rówieśnikami 
z Austrii, Niemiec, Szwecji, Finlandii i Włoch debatowali nad naj-
bardziej nurtującymi problemami współczesnej Europy. Tematyka 
europejska dominowała również po zakończeniu obrad młodzie-
żowego parlamentu. Uczestnicy wyjazdu, uczniowie gliwickich 
szkół ponadgimnazjalnych, myślą już o studiach – wielu z nich 
o kierunkach związanych z problematyką unijną.

We wrześniu kolejni gliwiczanie, laureaci konkursu „Wygraj 
Brukselę”, będą mieli szansę wysłuchać „Ody do Radości” w Par-
lamencie Europejskim – tym razem w stolicy Belgii. 

Mimo całonocnej podróży niestrudzeni finaliści już pierwszego 
dnia weszli na 142-metrową wieżę XIV-wiecznej Katedry, skąd 
podziwiali rozległą panoramę miasta. Obernai, Riquewihr oraz 
góra St. Odille to alzackie zakątki, które również ich zachwyciły. 

Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej od 10 lat 
organizuje konkursy wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży, 
w których nagrodą jest wyjazd studialny do Parlamentu Europej-
skiego. Od 1994 roku wyjechało ponad 700 osób z województwa 
śląskiego.

Aleksandra Śnieżek-Drapała
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BYŁO, BĘDZIE

... i w Taizè
Ponad 50-osobowa grupa młodzieży z Diecezji Gliwickiej przebywała na przełomie czerwca i lipca we francuskim 
Taizè, gdzie - jak co roku - brała udział w rekolekcjach. Organizatorem wyjazdu – przy okazji którego grupa zwie-
dziła m.in. Pragę i Lyon – była parafia św. Bartłomieja w Gliwicach.

W samym Taizè młodzież przebywała tydzień. Do tradycji spo-
tkań w tym miejscu należy modlitwa, która odbywa się trzy razy 
w ciągu dnia. Składa się na nią śpiewanie tzw. kanonów, rozważanie 
Pisma Świętego oraz indywidualna kontemplacja w ciszy. Ponadto 
plan dnia wypełniają spotkania w grupach biblijnych, warsztaty 
oraz praca na terenie miasteczka. Najbardziej zacisznym miejscem 
w Taizè jest Lasek św. Szczepana z przepięknym źródełkiem 
i kilkoma jeziorami. 

W Taizè zawsze panuje wyjątkowa atmosfera – mówi 
ks. Klaudiusz Szymroszczyk, opiekun grupy, który na rekolekcje 
jeździ od 1991 roku. – Szczególna jest tutaj modlitwa i ekume-
nizm, jedność między chrześcijanami różnych wyznań i narodo-
wości. Czuję się tu bardzo dobrze, w kościele zawsze siadam na 
tym samym miejscu, do którego zdążyłem się już przyzwyczaić. 
W tym roku młodzieży z naszej diecezji pojechało nieco mniej niż 
zwykle, ale byli to ludzie „dobrej jakości”, którzy przybyli do Taizè 
po odnowę duchową - kończy ks. Szymroszczyk.

Jadąc do Taizè myślałem, że będzie to kolejna nudna wyciecz-
ka z grupą ludzi, której w ogóle nie znam – mówi Maciej Głuchow-
ski, uczeń V LO w Gliwicach. – Na miejscu okazało się, jak bardzo 
się myliłem. Atmosfera podczas modlitwy, praca, a wieczorem 
wspólna zabawa – to wszystko składa się na niezwykłość tego 
miejsca. Czas we Francji upłynął bardzo szybko. Mam nadzieję, 
że wrócę jeszcze kiedyś do Taizè – dodaje. 

Podobnie jak większość grupy, w Taizè byłem po raz pierwszy 
– opowiada Michał Laska, uczeń VII LO w Gliwicach. – Bardzo 
ważna była dla mnie praca. To dzięki niej mogłem integrować się 

z ludźmi z całego świata, poznawać ich idee oraz wartości, któ-
rymi się w życiu kierują. Dzięki tym rekolekcjom nauczyłem się 
zaufania i pozbyłem uprzedzeń narodowościowych. To pomogło 
mi zrozumieć sens prawdziwej wspólnoty i braterstwa. 

Wspólnotę braci z Taizè założył w 1940 roku brat Roger, pro-
testant. Podczas II wojny światowej ukrywał w tej burgundzkiej 
wiosce uchodźców politycznych. Od czterdziestu lat bracia udzie-
lają gościny młodym ludziom z różnych krajów, którzy uczest-
niczą z nimi we wspólnej modlitwie. Obecnie wspólnota skupia 
około 100 braci z 25 państw.

Marcin Senderski

Grupa gliwicka przed kościołem we francuskiej miejscowości Ars

GLIWICZANIE W STRASBURGU...
Od 17 do 21 maja 25. laureatów konkursu „Eurosco-
la”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Akade-
mia Edukacji Europejskiej przy współpracy z samo-
rządem gliwickim, gościło we Francji.

EUROSCOLA
młodzieżowy dodatek europejski,
promujący edukację obywatelską

wydawany przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Akademia Edukacji Europejskiej”

Redaguje zespół: Katarzyna Lukoszek, Kajetan Gornig, Rafał Budnik, 
Marta Furtak, Aleksandra Śnieżek-Drapała, Marcin Senderski

Kontakt: tel.: 231-24-95, fax: 332-47-51, e-mail: euroscola@wp.pl

Parlament, rynek i katedra w Strasburgu
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W związku z planowanym przygotowaniem projektu 
budżetu na 2005 r. oraz pracami nad tworzeniem 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zwracam się z prośbą 
o nadsyłanie ofert programowych proponowanych 
działań profilaktycznych i leczniczych na 2005 r. 
w celu uzyskania opinii Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych przed upłynięciem 
terminu przygotowania projektu budżetu, tj. przed 
10 września 2004 r. Proszę przesyłać je do 
15 sierpnia 2004 r. na adres Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych. Jednocześnie pragnę zwró-
cić uwagę na staranne przygotowanie wnio-
sków. Ograniczone środki finansowe przewi-
dziane na te cele oraz zwiększająca się liczba 
wnioskodawców powoduje stały wzrost oczeki-
wań wobec poziomu merytorycznego zadań kwali-
fikowanych do Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Merytoryczną podstawę decyzji finansowania zadań 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych zlecanych przez Gminę stanowią 
założenia „Narodowego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przyjęte 
przez Radę Ministrów 29 listopada 1994 r. Program 
Wojewódzki oraz Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.

ZASADY OGÓLNE:
Zadania będą kwalifikowane do realizacji według 
następujących kryteriów:
• zgodność z priorytetami gminnego programu 

profilaktyki,
• poziom merytoryczny oferty i realizatorów,
• wysokość kosztów, efektywność wydawanych 

środków w przeliczeniu np. na 1 dziecko.
Zadania powinny być planowane na cały rok 2005 
i dotyczyć problematyki alkoholowej.
W 2005 r. priorytetem będą objęte grupy przedsię-
wzięć zainicjowane w latach poprzednich, tj.:
• prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci 

i  młodzieży przez profesjonalnie przygotowanych 
realizatorów, w oparciu o kompletny godzinowy 
scenariusz zajęć,

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

gólnym uwzględnieniem grupy pracodawcóww 
zakresie wczesnego wykrywania problemów 
alkoholowych wśród pracowników i postępo-wania 
w takich przypadkach),

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

• wdrażanie programów profilaktyczno-inter-
wencyjnych wobec młodzieży pijącej alkohol,

• wdrażanie programów pracy korekcyjnej ze 
sprawcami przestępstw drogowych popełnia-
nych pod wpływem alkoholu,

• wspieranie programów i przedsięwzięć pro-
filaktycznych opracowywanych i realizowa-
nych przez młodzież, skierowanych do grup 
rówieśniczych np.: kluby dyskusyjne, gazetki, 
audycje radiowe – promujących abstynencję,

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 
dla osób uzależnionych i ich rodzin,

• prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
4. Nie przewiduje się finansowania:
• zakupów inwestycyjnych,
• organizacji nowych telefonów zaufania, 
• zadań polegających na pośrednictwie i rozdzielaniu 

pieniędzy innym instytucjom,
• doposażenia placówek w specjalistyczny 

sprzęt.
Preferowane są następujące zadania profilak-
tyczne:
-  programy standardowe,
-  programy realizowane metodą kaskadową, 

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

Programy zakwalifikowane przez GKRPA do 
uwzględnienia w Gminnym Programie 2005 r. będą 
jedynie podstawą planowania działań w mieście oraz 
przygotowania projektu budżetu ma rok 2005. W celu 
zawarcia umowy na realizację zgłoszonych działań 
konieczne będzie zaktualizowanie oferty według 
przyjętych planów na 2005 r. celem poddania jej 
określonemu ustawowo trybowi np. konkursowi 
ofert przewidzianego Ustawą o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, po przyjęciu przez Radę 
Miejską w Gliwicach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i budżetu 
na rok 2005. 
Formularze ofert można pobrać na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego pod nazwą: „Oferta zadania 
– Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych”.
W przypadku wątpliwości proszę o kon-
takt telefoniczny: 239-12-82 lub 239-12-95 
bądź osobisty w pok. 205 Urzędu Miejskiego.
Oferty należy opracować według następującego 
planu: 

- nazwa instytucji,
-  miejsce realizacji programu,
- okres realizacji programu, 
- nazwa programu,
- cel realizowanego programu,
-  opis programu,
- realizatorzy (przygotowanie merytoryczne),
-  kosztorys.

Jerzy Myczkowski
naczelnik  Wydziału Zdrowia  

i  Spraw Społecznych  UM w Gliwicach

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, 
JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

DO SKŁADANIA PROPOZYCJI OFERT II NIEOGRANICZONY 
PRZETARG USTNY ( Z LICYTACJĄ )

na sprzedaż samochodu ciężarowego.

Marka: Mercedes Benz
Typ, model: 307D
Rok produkcji: 1987
Pojemność w cm3: 2998
Kolor: biały
Cena wywoławcza:  500 zł
Przetarg rozpocznie się 5 sierpnia 2004 r. 
o godz.10.00 w sali 139 w siedzibie sprze-
dającego (Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21,  III p.)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a) wpłata wadium przed rozpoczęciem przetar-
gu w wysokości 50 zł na konto: ING BANK ŚLĄ-
SKI S.A. 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
b) posiadanie upoważnienia do złożenia 
ustnej oferty kupna w imieniu kupującego 
(jeżeli ofertę składa przedstawiciel fi rmy nie 
posiadającej upoważnienia wynikającego z do-
kumentów rejestrowych fi rmy lub jeżeli ofertę 
w imieniu osoby fi zycznej składa inna osoba 
fi zyczna),
c) potwierdzenie wpłaty wadium oraz upo-
ważnienie w przypadku, o których mowa 
w pkt b) należy przedstawić wpisując się na 
listę uczestników przetargu w terminie, o którym 
mowa powyżej (dokumenty należy przedłożyć 
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgod-
ność z oryginałem).
Wadium wpłacone przez podmiot (osobę), 
który(a) zaoferował(a) najwyższą cenę zostanie 
zaliczone na poczet zapłaty należnej sprzedają-
cemu, a jeżeli podmiot (osoba ), który(a) zaofe-
ruje najwyższą cenę kupna samochodu uchyli 
się od zawarcia umowy lub nie dokona zapłaty 
w terminie przewidzianym w umowie – wadium 
przepada na rzecz sprzedającego.
Wadium wpłacone przez pozostałe podmioty 
(osoby) zostanie zwrócone nie później niż 
w 3 dni robocze od daty zakończenia prze-
targu.
Oględzin samochodu można dokonać w miej-
scu postoju pojazdu – na parkingu strzeżo-
nym w  Gliwicach przy ul. Toruńskiej 8, w  ter-
minie uzgodnionym z właścicielem parkingu 
(tel. 300-62-92).
Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez 
Prezydenta Miasta. Sprzedający zastrzega so-
bie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.
Umowa kupna – sprzedaży zawarta zostanie 
nie później niż w terminie 14 dni od daty zatwier-
dzenia wyników przetargu przez Prezydenta 
Miasta.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. 
zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 
21, został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą 
własność Miasta Gliwice, przeznaczoną 
do czasowego oddania w dzierżawę Nr 350/
2004 do 4 sierpnia 2004 r.
 Wykaz ogłasza się w celu umożliwienia zgło-
szenia ewentualnych roszczeń do nieruchomo-
ści umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE

Wymagany termin realizacji zadania: 
30 czerwca 2005 r.
Wadium:  52.000 zł.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia
w cenie 50 zł można odebrać w Biurze Obsługi 
Interesantów (BOI), stanowisko ds. zamówień 
publicznych, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 
18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, BOI, stanowisko ds. zamówień publicz-
nych, tel. 239-12-56, faks 231-27-25. 
Termin składania ofert: 23 sierpnia 2004 r. do 
godz. 10.00.

Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesan-
tów, stanowisko ds. zamówień publicznych.
Termin otwarcia ofert: 23 sierpnia 2004 r. o godz. 
11.00. w sali 139.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych. W przetargu mogą wziąć udział 
oferenci, którzy spełniają wymogi określone w spe-
cyfi kacji istotnych warunków zamówienia, w art. 
22 ust 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty-
(w %): cena – 100 %.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 28 czerw-
ca 2004 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA,

pisemny przetarg nieograniczony na adaptację budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2b 
w Gliwicach do nowych potrzeb administracyjno-biurowych – II etap .
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Wydawca:  Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 tel. (032) 231-99-36, fax: (032) 231-99-01, www.um.gliwice.pl, bp@um.gliwice.pl.
Redakcja:  Barbara Baranowska (redaktor naczelny), Joanna Lenczowska (sekretarz redakcji),
 Magdalena Borowska, Monika Grzeczyńska, 
 Marek Jarzębowski, Krzysztof Krzemiński, Zbigniew Lubowski.
Nakład:  5.000 egzemplarzy.

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

IDEALNY KANDYDAT POWINIEN 
POSIADAĆ:
• wykształcenie wyższe ekonomicz-

ne,
• co najmniej 3 letni staż pracy

w księgowości,
• znajomość księgowości budżeto-

wej,
• dobrą znajomość komputerowych 

programów płacowych, księgowych 
oraz programu Płatnik,

• dobrą znajomość ustawy o rachun-
kowości oraz ustawy o finansach 
publicznych,

• ponadto powinna to być osoba su-
mienna, dokładna, odpowiedzialna, 
posiadająca umiejętność pracy w 
zespole.

OFERUJEMY: 
• stabilne warunki zatrudnienia, 
• pracę w wymiarze 1/2 etatu,

• pełen pakiet socjalny.
Osoby zainteresowane ofertą  prosimy 
o składanie dokumentów aplikacyjnych 
do 13 sierpnia 2004 r. w sekretaria-
cie Poradni przy ul. Warszawskiej 
35A w Gliwicach w godzinach od 8 
do 15 z dopiskiem: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 9 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych; Dz. 
U. nr 133, poz. 883).
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane propozycje 
pracy do dwóch tygodni od daty osta-
tecznego składania ofert.

Artur Kulig
dyrektor  Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Gliwicach ogłasza konkurs na samodzielne stanowisko 

głównego księgowego.

Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach, ul. Okrzei 20, 
ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie prac remontowo-budowlanych w salach lekcyjnych.
Termin składania ofert: 11 sierpnia 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 11 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00.

Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach, ul. Kościuszki 1,
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony:

® 
na zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia 

roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 
dla pracowników Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach.

Termin składania ofert: 7 września 2004 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 7 września 2004 r. o godz. 11.30.

®
na zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku.

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2004 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 4 sierpnia 2004 r. o godz. 11.30.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, ul. Kościuszki 17,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 

na wymianę okien w Filii nr 1 przy Pl. Inwalidów Wojennych 3.
Termin składania ofert: 12 sierpnia 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2004 r. o godz. 9.30.

Zespół Szkół Budowlanych w Gliwicach, ul. Bojkowska 16, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 

na roboty modernizacyjne budynku Zespołu Szkół Budowlanych.

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 
w Gliwicach, ul. Gierymskiego 7,

ogłasza przetarg nieograniczony
na świadczenie usług transportowych dla uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 17 sierpnia 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 17 sierpnia 2004 r. o godz. 11.00.

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

na dostawę programu komputerowego umożliwiającego 
gromadzenie informacji o obiektach muzealnych.

Termin składania ofert: 9 sierpnia 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 9 sierpnia 2004 r. o godz. 9.30.

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

ogłasza przetarg według procedur określonych regulaminem 
PEC-Gliwice sp. z o.o. na remont sieci ciepłowniczej 

przy ul. Chorzowskiej 50 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 9 sierpnia 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 9 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z o.o. 

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 
ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie remontu elewacji (wraz z napowietrzną linią 
kablową) budynku przy ul. Chopina 11 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 7 września 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 7 września 2004 r. o godz. 10.00.

Wydział Kadr, Szkoleń i Płac  Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
informuje

W związku z wpływem bardzo dużej ilości 
ofert pracy nie będą one odsyłane. 

Oferty osób, które nie zostały zakwalifikowane do zatrudnienia można 
odebrać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac, III p., pokój nr 338.

Wymagany termin realizacji 
zadania: 30 października 2004 r.
Wadium: 2 000 zł.
Specyfi kację istotnych warunków 
zamówienia w cenie 15 zł można 
odebrać w siedzibie zamawiają-
cego, Biuro Obsługi Interesantów 
(BOI), stanowisko ds. zamówień 
publicznych, w godz. 7.30-15.30 
(w czwartki do 18.00) lub za zalicze-
niem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia doty-
czące specyfi kacji istotnych warun-
ków zamówienia można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, BOI, stanowisko 
ds. zamówień publicznych, tel. 239-
12-56, faks 231-27-25.
Termin składania ofert: 26 sierpnia 
2004 r. do godz. 10.00.

Miejsce składania ofert: Biuro 
Obsługi Interesantów, stanowisko 
ds. zamówień publicznych.
Termin otwarcia ofert: 26 sierpnia 
2004 r. o godz. 11.00. w sali 139. 
Zamawiający nie dopuszcza składa-
nia ofert wariantowych. 
W przetargu mogą wziąć udział 
oferenci, którzy spełniają wymogi 
określone w specyfi kacji istotnych 
warunków zamówienia, w art. 22 
ust. 1, oraz nie podlegają wyklucze-
niu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria 
wyboru oferty i ich znaczenie 
(w %): cena – 100 %.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało 
przekazane Prezesowi Urzędu Zamó-
wień Publicznych 5 lipca 2004 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA,

pisemny przetarg nieograniczony na modernizację obiektów 
użytkowanych przez NZOZ w zakresie wymiany drewnianej 

stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV w trzech budynkach 
NZOZ w Gliwicach oraz zabudowa na oknach żaluzji. 



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- agent ochrony – licencja ochrony, 

ochrona fi zyczna osób i mienia, grupy 
interwencyjne i konwoje, prawo jazdy 
kat. B, miejsce pracy: Gliwice,

- blacharz-dekarz – prawo jazdy kat. B, 
własny samochód mile widziany miej-
sce pracy: Gliwice,

- elektryk – doświadczenie, miejsce 
pracy: Gliwice,

- elektryk utrzymania ruchu – wy-
kształcenie średnie elektryczne, może 
być absolwent, miejsce pracy: Gliwice,

- formierz-odlewnik – wykształcenie 
wyższe, formowanie i obróbka metali 
kolorowych – organizacja pracy, może 
być osoba z grupą inwalidzką: miejsce 
pracy: Gliwice,

- główny księgowy – wykształcenie 
wyższe ekonomiczne, minimum 3 lata 
doświadczenia, znajomość księgo-
wości budżetowej, komputerowych 
programów płacowych i księgowych 
oraz ustawy o rachunkowości i usta-
wy o fi nansach publicznych. praca na 
1⁄2 etatu, miejsce pracy: Gliwice,

- kierowca C+E – wykształcenie mini-
mum zawodowe, 3 lata doświadczenia, 
świadectwa kwalifi kacji, miejsce pracy: 
Zabrze,

- lekarz – wykształcenie wyższe, umie-
jętność obsługi aparatu „WENO”, 
badania metodą doplera, może być ab-
solwent, uprawnienia do wykonywania 
zawodu oraz własna pieczątka, dyspo-
zycyjność, miejsce pracy: Zabrze,

- mechanik samochodowy – miejsce 
pracy: Gliwice,

- mechanik utrzymania ruchu – wy-
kształcenie średnie, może być absol-
went mechanik o specjalności urządze-
nia mechniczne – energetyczne, kotły, 
urządzenia gazowe, miejsce pracy: 
Gliwice,

- murarz – miejsce pracy: Gliwice,
- nauczyciel języka angielskiego 

– wykształcenie wyższe magisterskie 
o specjalności fi lologia angielska, 
przygotowanie pedagogiczne, miejsce 
pracy: Gliwice

- nauczyciel wychowania fi zycznego 
(trener piłki ręcznej) – wykształcenie 
wyższe magisterskie o specjalności 
wychowanie fi zyczne, przygotowanie 
pedagogiczne, miejsce pracy: Gliwice,

- operator maszyn – wykształcenie za-
wodowe, doświadczenie przy produkcji 
okien PCV, obsługa linii technologicz-
nej, miejsce pracy: Knurów,

- pracownik administracyjno-biurowy 
– wykształcenie wyższe, znajomość 
języka angielskiego w stopniu biegłym, 
znajomość obsługi komputera, może 
być osoba z grupą inwalidzką, miejsce 
pracy: Łany Wielkie,

- pracownik ogólnobudowlany – może 
być po kursie, badania wysokościowe 
miejsce pracy: Gliwice,

- spawacz elektryczno-gazowy – wy-
kształcenie zawodowe, 3-5 lat doświad-
czenia, miejsce pracy: Sośnicowice,

- ślusarz – wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice,

- wytaczarz – doświadczeni, ważne 
umiejętności, praca na czas określony, 
miejsce pracy: Czechy.

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

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

PA L M I A R N I A

KINO AMOK
q  25 czerwca – 2 września: 
 PRZERWA WAKACYJNA

KINO TEATR „X”
q  28 – 29 lipca: Świt żywych trupów (18.00, 

20.00) 
q  30 lipca – 5 sierpnia: Żony ze Stepford (18.00, 

20.15) 

KINO BAJKA
q  28 – 30 lipca: Król Artur  (17.30, 20.00) 
q  31 lipca – 1 sierpnia: Król Artur  (15.00, 17.30, 

20.00) 
q  2 – 5 sierpnia: Król Artur  (17.30, 20.00) 

W ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIE-
CIOM przed seansem fi lmowym w kinie „Bajka” 
w godzinach od 10.30 do 10.50 czytane są bajki.

Gliwice, ul. Fredry 6, tel. 231-32-39

Miejski Zarząd Usług Komunalnych infor-
muje, że od 24 lipca br. ponownie jest czynna 
Palmiarnia Miejska. Obiekt zamknięto na okres 
od 28 czerwca do 23 lipca. W tym czasie rośliny 
zostały poddane zabiegom fi tosanitarnym. Wyko-
nano też niezbędne naprawy – odnowiono pawilony  
oraz przeprowadzono remont sieci ciepłowniczej. 
Zwiedzanie Palmiarni odbywa się według har-
monogramu letniego.
•  czynna od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 19.00, 

kasa otwarta do godz. 18.00
•  czynna w soboty i niedziele w godz. 10.00 

– 19.00, kasa otwarta do godz. 18.00
•  w poniedziałki nieczynna


