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EDUKACYJNE OFERTY
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta w dzie-

dzinie edukacji, które będą realizowane w  bieżącym roku. Komisja złożona 
z trzech pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, obradowała pod 
przewodnictwem wiceprezydenta Gliwic, Jana Kaźmierczaka. Pozytywnie za-
opiniowano sześć ofert. W  pięciu przypadkach postanowiono przyznać dota-
cje w  kwotach niższych niż wnioskowane. Otrzymają je następujące gliwickie 
instytucje i organizacje: Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
(prowadzenie czterech świetlic środowiskowych - 15.000 zł), Śląska Fundacja 
Wspierania Przedsiębiorczości (warsztaty „Wiedzieć więcej, żyć lepiej, być 
kimś” - 3.000 zł), Centrum Inicjatyw Społecznych (kształcenie kreatywności 
dzieci ze świetlic „MAKGAJWER” – 4.000 zł oraz szkolne kluby wolontariatu 
– 4.000 zł), Gliwickie Stowarzyszenie na rzecz Integracji Europejskiej (orga-
nizowanie konkursów, seminariów, wystaw, warsztatów „Moja mała ojczyzna 
w wielkiej Europie” – 2.000 zł). W jednym przypadku zdecydowano o przy-
znaniu dotacji w wysokości wnioskowanej. Otrzyma ją Muzeum w Gliwicach 
(czterdzieści lekcji muzealnych – 1.200 zł). 

W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęło w sumie piętnaście ofert. 
Sześć z nich odrzucono z powodów formalnych. Podczas oceniania wniosków 
brano pod uwagę m.in. nowatorstwo projektów i  ich zbieżność z wyznaczo-
nymi przez miasto celami, liczbę odbiorców i zapotrzebowanie społeczne na 
planowane usługi, koszty realizacji zadań i sposób wykorzystania środków 
finansowych, zasoby kadrowe i doświadczenie organizatorów, prawidłowość 
i terminowość rozliczania dotowanych zadań w  latach 2002 – 2003. Prezy-
dent Gliwic podjął decyzję o  zorganizowaniu w tym roku jeszcze jednego 
konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie edukacji. Jego ogłoszenie 
przewidziano na drugą połowę sierpnia br. (al) 
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PIOSENKA O MIŁOŚCI
Gliwicki Teatr Muzyczny ogłosił konkurs na tekst piosenki o miło-
ści. Jest on organizowany w związku z premierą musicalu - komedii 
romantycznej „Grają naszą piosenkę” Neila Simona i Marvina Ham-
lischa. Przewidziano ją na 10  września br. 

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni, a jedynym ogra-
niczeniem jest określony temat. Teksty należy wysyłać do 16 sierp-
nia br. na adres mailowy: piosenka@teatr.gliwice.pl wraz z krótką 
informacją o autorze. Prace oceni jury w składzie: Jacek Chmielnik 
(reżyser przedstawienia), Adam Mazoń (kierownik muzyczny), Jacek 
Mikołajczyk (autor polskich tekstów piosenek). Do najlepszego tekstu 
muzykę napisze Adam Mazoń. Piosenka zostanie wykonana po pre-
mierze musicalu na scenie GTM przez jej autora oraz artystów teatru. 
Pamiątkowe zdjęcie z tego wydarzenia, opatrzone komentarzem, ukaże 
się w gliwickiej prasie. (al)

KOMPUTERY DLA SZKÓŁ
W środę, 28 lipca br., rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiej akcji „TESCO dla szkół”. Będzie trwała 10  tygodni - do 5 paź-
dziernika br. W tym czasie klienci hipermarketów TESCO dokonując zakupów mogą oddawać głosy na wybrane szkoły. 

POTRZEBUJĄ POMOCY
Wzrosła liczba świadczeń udzielanych bezdomnym 
mężczyznom przez Towarzystwo Pomocy im. Święte-
go Brata Alberta w Gliwicach. W pierwszym półroczu 
bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okre-
sem 2003 roku znacząco zwiększyła liczba posiłków 
wydawanych w punkcie przy ul.  Składowej - z 4.994 
do 10.030. 

Liczba osobodni w noclegowni przy ul. Składowej 
(nocleg i jeden posiłek) zmieniła się z 4.588 w pierwszym 
półroczu 2003 roku na 4.434 w pierwszym półroczu 2004 
roku, a w schronisku w Bojkowie przy ul. Warzywnej (noc-
leg, trzy posiłki, praca) w tym samym czasie - z 10.253 
na 11.543. - W naszym społeczeństwie zwiększa się 
przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi. Podobnie jak 
w innych ośrodkach pomagających osobom bezdomnym, 
obserwujemy drastyczny wzrost liczby użytkowników 
naszych placówek. Nie zmniejsza się ona nawet w tak 
zwanym okresie letnim. Pomimo ocieplenia, nadal mamy 
w schronisku komplety mieszkańców. Ponad połowa z nich 
to osoby chore - informuje Jan Sznajder, prezes Zarządu 
Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata 
Alberta.

Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta 
w Gliwicach udziela wsparcia bezdomnym mężczyznom 
nie tylko z terenu miasta. Koło stworzyło czteroetapowy 
system wychodzenia z bezdomności. Stowarzyszenie 
prowadzi w Gliwicach noclegownię (30 miejsc), schroni-
sko (63  miejsca), 2 domy typu „hostel” (16 miejsc przy 
ul.  Górnej, 14  miejsc w Bojszowie), 3 mieszkanie chronione 
(6 osób). Obsługuje też tymczasowo „ogrzewalnię” przy 
ul.  Sądowej w Katowicach. (al)

Pracownia multimedialna w „piętnastce”

tygodnik

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

PARKOWE LATO
W sierpniowe soboty w Parku Chopina będą organizowane plenero-
we koncerty. Program kameralnych imprez pod wspólnym tytułem 
„Parkowe lato” wypełni muzyka rozrywkowa oraz występy znanych 
wykonawców kabaretowych czy musicalowych. 

W sobotę, 7 sierpnia br., w zaprezentuje się Jacek Borkowski – popu-
larny aktor filmowy i teatralny. W pierwszej części zaśpiewa piosenki kaba-
retowe z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w drugiej – przeboje 
Franka Sinatry. W kolejne soboty wystąpią: Anna Treter – piosenkarka 
kojarzona z grupą „Pod Budą” (14 sierpnia br.),  Aleksandra Popławska 
– aktorka Teatru Rozmaitości w Warszawie, laureatka Festiwalu Piosenki 
Francuskiej oraz Przeglądu Piosenki Aktorskiej (21 sierpnia br.), Ewa 
Kulińska – artystka związana z warszawskim Teatrem Syrena (28 sierp-
nia br.). Wszystkie koncerty rozpoczną się o godz. 19.30. Organizuje je 
gliwicki samorząd. Wstęp jest bezpłatny. (al)

Przy kasie otrzymają kupon, na którym kasjer wpisze liczbę 
punktów (1 zł = 1 punkt). Klient powinien dopisać natomiast 
na kuponie nazwę szkoły, dla której chce przeznaczyć punkty 
i wrzucić go do oznakowanej urny. Ta placówka, która zbierze 
najwięcej punktów, otrzyma główną nagrodę - internetową 
pracownię komputerową (5 komputerów i serwer, internet, 
biurka, krzesła). Dla zdobywcy drugiego miejsca przewidziano 
sprzęt audiowizualny (telewizor, DVD, programy edukacyjne), 
a trzeciego - sprzęt sportowy (na przykład piłki do siatków-
ki lub koszykówki). Czwarta nagroda - w postaci zestawu 
pomocy naukowych - trafi do jednej z wylosowanych szkół 
spośród tych, które uplasują się na miejscach od czwartego do 
dziesiątego. Patronat nad przedsięwzięciem objął prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.

Podczas dotychczasowych edycji akcji w całej Polsce 
przekazano szkołom nagrody o łącznej wartości 1,5 miliona 
złotych. W ubiegłym roku 35 zwycięzców w różnych miastach 
Polski wzbogaciło się o pracownie multimedialne do nauki 
języków obcych. (al)
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PAPIER JEST CIERPLIWY
Konieczność uiszczania 300 zł opłaty przy składaniu skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zapewne ostudzi 
pisarskie zapędy wielu. Świętym prawem demokracji jest możliwość dochodzenia swych racji przed sądami i innymi powo-
łanymi do tego instytucjami, na przykład przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. 

ŚLĄSKI FUNDUSZ 
STYPENDIALNY 

Fundacja ŚLĄSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY z Katowic 
przygotowała ósmy program dla studentów, który ułatwi 
im uzyskanie pomocy finansowej ze środków Funda-
cji. O stypendium na semestr zimowy 2004 roku mogą 
ubiegać się słuchacze uczelni wyższych wszystkich lat 
- mieszkańcy województwa śląskiego, którzy spełniają 
określone kryteria. 

Muszą udokumentować swoją trudną sytuację materialną 
- dochód rodziny zamieszkującej wspólnie w jednym gospodar-
stwie domowym z wnioskującym o pomoc studentem nie może 
być wyższy niż 600 zł (brutto) na jedna osobę. Konieczne jest 
też zaliczenie w terminie semestru letniego w bieżącym roku 
oraz uzyskanie średniej ocen od 4,5 do 5,0 (w czterostopniowej 
skali ocen) lub w przypadku niepublicznych uczelni wyższych 
- stosujących inne skale oceniania - średniej równej co najmniej 
średniej ocen w danej uczelni. Wnioski o pomoc stypendialną 
ze środków Fundacji ŚFS należy składać wyłącznie na odpo-
wiednich formularzach. Są one dostępne w Biurze Zarządu przy 
ul. Warszawskiej 3 w Katowicach (IV p.) od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej 
Fundacji (www.sfs.katowice.pl). W internecie można też znaleźć 
szczegółowe informacje o stypendiach i regulamin ich przyznawania. 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 października br. (al)

SPORT Z „KROKUSEM”
W sobotę, 14 sierpnia br., na boisku GKS „Piast” przy 

ul.  Okrzei odbędzie się pierwszy turniej piłki nożnej drużyn pię-
cioosobowych z klubów abstynenckich województwa śląskiego 
oraz ze schronisk dla bezdomnych. Celem imprezy jest propa-
gowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez aktywność 
sportową. Mecze rozpoczną się o godz. 8.00, a  podsumowanie 
rywalizacji i wręczenie nagród przewidziano na godz. 19.00. 
Turniej organizuje Klub Abstynentów „Krokus”, działający przy 
Placu Inwalidów Wojennych 14. Patronat nad zawodami objął 
prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (al)

SREBRNY CHÓR
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej z Gliwic wyśpiewał trzy 
srebrne medale w finale III Olimpiady Chóralnej w Bremie.

Impreza trwała od 8 do 18 lipca br., a uczestniczyło w niej 
340 chórów z 62 krajów - najwięcej z Niemiec, Rosji, Chin i Korei. 
Zespoły prezentowały się w sumie w 26 kategoriach. Gliwicki chór 
pod dyrekcją Czesława Freunda znalazł się w finale jako laureat 
II  Olimpiady w Korei Południowej w 2002 roku. Startował w trzech 
kategoriach i w każdej z nich wywalczył srebro. W kategorii chórów 
mieszanych rywalizowało 20 zespołów, w kategorii muzyki współ-
czesnej - 16 chórów, w kategorii muzyki sakralnej - 17. Występy 
oceniało 7-osobowe międzynarodowe jury, kompletowane spośród 
70 obecnych na olimpiadzie fachowców. (al)
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Zdarzają się jednak nierzadko absur-
dy, skutkujące niepotrzebnym marnotra-
wieniem sił i środków. Dzieje się tak, gdy 
z prawa tego bez żadnych ograniczeń 
korzystają obywatele, których sposobem 
na życie i często jedynym zajęciem jest 
pisanie skarg na wszystkich i  wszystko 
– bez merytorycznego uzasadnienia. Dla 
zobrazowania powyższej tezy posłużę się 
jednym z wielu przykładów. 

Mieszkaniec Gliwic 29 marca br. 
kieruje do prezydenta miasta „Wniosek 
o udostępnienie informacji publicznej”. 
Pismo zawiera 19 pytań o różnej skali 
szczegółowości, dotyczących wielu płasz-
czyzn funkcjonowania miasta. Ze względu 
na rozległość zainteresowań respondenta, 
do przygotowania cząstkowych odpowiedzi 

zaangażowanych zostaje pięć jednostek 
miejskich. Pytający otrzymuje ostateczną 
odpowiedź na 15 pytań (27 kwietnia) wraz 
z informacją, że odpowiedzi na 4 pozostałe 
pytania nie mieszczą się w obszarze infor-
macji publicznej. Gliwiczanin pisze więc 
odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego (7 maja). Miesiąc później 
(7 czerwca) SKO wydaje postanowienie 
odrzucające odwołanie skarżącego, gdyż 
zdaniem Kolegium wniosek został przez 
urząd rozpatrzony prawidłowo – odpowiedzi 
były merytoryczne i wyczerpujące. Na tym 
jednak nie koniec. 7 czerwca do SKO zo-
staje skierowane kolejne pismo w tej samej 
sprawie, tym razem jako zażalenie ...

I jeszcze swego rodzaju post scriptum. 
8 lipca dotarł do urzędu wyrok Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego, odrzuca-
jący skargę tego samego obywatela, 
która dotyczyła udzielonej mu odpowiedzi 
na 23 pytania, zadane prezydentowi 
miasta 14 sierpnia 2003 r. Uzasadnienie 
wyroku liczy 16 stron. Ktoś je musiał przy-
gotować, napisać, a wcześniej sędziowie 
musieli się sprawą zająć. Wszystko tylko 
po to, aby ... 

Skarga owa do sądu trafiła 4 grudnia 
2003 r. Wtedy jeszcze nie obowiązywała 
300-złotowa opłata sądowa. Dobrze, że 
została wprowadzona. Może warto rów-
nież pomyśleć nad finansowym filtrem dla 
zażaleń i odwołań składanych do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego. 

(rzepa)
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W związku z prowadzonym postępowaniem admini-
stracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji 
polegającej na budowie Drogowej Trasy Średnicowej 
„Zachód”- odcinka od węzła z drogą krajową nr 88 do 
ul. Zwycięstwa w Gliwicach wraz z niezbędnymi obiek-
tami inżynieryjnymi i infrastrukturą techniczną, 

Urząd Miejski w Gliwicach, 
Wydział Architektury i Urbanistyki 

na podstawie art. 89 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 44 ustawy z 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 15/99, poz. 139 z późniejszymi 
zmianami) 

zawiadamia, że 
10 sierpnia 2004 r. o godz. 15.00 w sali 137 (sala 
sesyjna) rozpocznie się rozprawa administracyj-
na poprzedzająca wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu dla wymie-
nionej inwestycji.
Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgła-
szać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać 
dowody na ich poparcie. 

Kandydaci winni posiadać:
● wykształcenie wyższe ekonomiczne,
● staż pracy minimum 3 lata, 
● podstawową znajomość zagadnień 

rachunkowości budżetowej,
● doświadczenie w pracy w służbach 

finansowo-księgowych,
● praktyczną znajomość zasad prowa-

dzenia obsługi kasowej,
● umiejętność sporządzania sprawozdań 

finansowych,
● umiejętność myślenia analitycznego. 

Mile widziana:
● umiejętność obsługi komputera w stop-

niu dobrym,
● znajomość języków obcych. 

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należała weryfikacja i dekretacja 
dokumentów finansowo - księgowych, pro-
wadzenie ewidencji księgowej dochodów 
budżetu miasta, sporządzanie sprawozdań 

budżetowych, prowadzenie obsługi kaso-
wej (w razie konieczności). 
Oferty można składać w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac (gmach Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p., pokój 
338) w terminie do 13 sierpnia 2004 r. 

Oferty winny zawierać:
● list motywacyjny,
● CV z klauzulą „wyrażam zgodę na 

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

● kwestionariusz osobowy,
● dokumenty potwierdzające wykształ-

cenie, posiadane kwalifikacje.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
zatrudni pracownika do Wydziału Księgowości 

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 miesz-

kalne
willi górnośląskich przemysłowców

• Kultura ludowa regionu gliwickiego 
XIX/XX w.

wystawy czasowe:
• Porcelana miśnieńska ze zbiorów Mu-

zeum 
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 ramach „Letniego Ogrodu w Willi Caro” 
odbędzie się 5 września („Najsłynniej-
sze 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

OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY
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 Magdalena Borowska, Monika Grzeczyńska, 
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pełna treść ogłoszeń zamieszczana jest w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie www.um.gliwice.pl

Gimnazjum nr 10 im. I.J. Paderewskiego 
w Gliwicach, ul. Lipowa 29, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie 
zamówienia o wartości poniżej 60 000 EURO na 

remont dachu i elewacji sali gimnastycznej oraz wymianę drzwi 
w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 23 sierpnia 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 23 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00.

Straż Miejska  w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
zakup trzech samochodów osobowych z kratą.

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 18 sierpnia 2004 r. o godz. 12.00.

INFORMACJA
w sprawie możliwości nabycia przez użytkowników 
i współużytkowników wieczystych prawa własności 

nieruchomości na terenie Gliwic.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach informuje, że 
18 grudnia 2004 roku upłynie ostateczny termin sporządzenia wykazu 
osób uprawnionych do nabycia prawa własności nieruchomości Miasta 
Gliwice i Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie miasta. Wynika 
to z rozporządzenia ministra Skarbu Państwa z 22 kwietnia 2004 roku 
(Dziennik Ustaw nr 111/2004, poz. 1178). 

O udostępnieniu wykazu do publicznego wglądu powiadomimy zainte-
resowanych w odrębnych ogłoszeniach na łamach prasy lokalnej. Ze 
sporządzonymi do tej pory wykazami cząstkowymi można się natomiast 
zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, 
pok. 429 (IV piętro).

Krystyna Sufleta
naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

UM w Gliwicach

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 sprzedającego (Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, III p.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a) wpłata wadium przed rozpoczęciem przetargu w wysokości 50 zł 

na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257,

b) posiadanie upoważnienia do złożenia ustnej oferty kupna w imie-
niu kupującego (jeżeli ofertę składa przedstawiciel fi rmy nie posia-
dającej upoważnienia wynikającego z dokumentów rejestrowych 
fi rmy lub jeżeli ofertę w imieniu osoby fi zycznej składa inna osoba 
fi zyczna),

c) potwierdzenie wpłaty wadium oraz upoważnienie w przypadku, 
o których mowa w pkt b) należy przedstawić wpisując się na listę 
uczestników przetargu w terminie, o którym mowa powyżej (doku-
menty należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem).

Wadium wpłacone przez podmiot (osobę), który(a) zaoferował(a) naj-
wyższą cenę zostanie zaliczone na poczet zapłaty należnej sprzeda-
jącemu, a jeżeli podmiot (osoba), który(a) zaoferuje 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 
przetargu.

Oględzin samochodu można dokonać w miejscu postoju pojazdu 
– na parkingu strzeżonym w  Gliwicach przy ul. Toruńskiej 8, w termi-
nie uzgodnionym z właścicielem parkingu (tel. 300-62-92).
Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta. 
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. Umowa kupna – sprzedaży zawarta zostanie nie 
później niż w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia wyników przetar-
gu przez Prezydenta Miasta.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

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

zawiadamia że, organizuje przetarg nieograniczony na 
wycinkę i pielęgnację drzew metodą alpinistyczną. 

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 18 sierpnia 2004 r. o  godz. 11.00.

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

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o zamówienie 
w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia na 

remont sieci ciepłowniczej 
pod ul. Mikołowską w Gliwicach.

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 18 sierpnia 2004 r. o godz. 10.30.

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
wymianę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem izolacji 

pionowej oraz iniekcji krystalicznej części ścian budynku 
przy ul. Toszeckiej 34 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 13 sierpnia 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 13 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00.



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- asystentka, pomoc biurowa – wykształce-

nie wyższe techniczne, minimum 5 lat do-
świadczenia, znajomość języka angielskiego, 
miejsce pracy: Kielce, Nysa,

- nauczyciel języka angielskiego – wykształ-
cenie wyższe lub ukończone Nauczycielskie 
Kolegium Języków Obcych – fi lologia angiel-
ska, przygotowanie pedagogiczne, miejsce 
pracy: Gliwice,

- kontroler jakości w zakładzie odlewni 
żeliwa – wykształcenie wyższe (inżynier me-
talurgii lub odlewnictwa), minimum 5 lat do-
świadczenia, znajomość języka angielskiego, 
miejsce pracy: Nysa,

- konstruktor narzędzi tłocznych – wykształ-
cenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia, 
znajomość języka angielskiego, miejsce pra-
cy: Kielce,

- ochroniarz – osoby z licencją, miejsce pracy: 
Gliwice,

- informatyk – wykształcenie średnie informa-
tyczne, tworzenie serwisu baz SQL, serwisów 
internetowych w HTML, PHP, miejsce pracy: 
Katowice,

- specjalista ds. przygotowania produkcji 
stolarki pcv – wykształcenie wyższe lub 
średnie techniczne, znajomość aktualnych 
przepisów o zamówieniach publicznych, ob-
sługa komputera, prawo jazdy, miejsce pracy: 
Gliwice,

- kasjer – wykształcenie średnie, aktualna 
książeczka sanepidowska, praca w kasie 
w hipermarketach na terenie Bytomia i Kato-
wic,

- tokarz – wykształcenie średnie zawodowe, 
minimum 5 lat doświadczenia, znajomość ry-
sunku technicznego, miejsce pracy: Gliwice,

- zastępca kierownika – delikatesy rybne 

– minimum średnie wykształcenie, minimum 
1 rok doświadczenia na podobnym stano-
wisku, obsługa komputera, dyspozycyjność 
miejsce pracy: Ruda Śląska,

- doradca handlowy – wykształcenie mini-
mum średnie, komunikatywność, miejsce 
pracy: miejsce zamieszkania,

- blacharz - mechanik – wykształcenie zawo-
dowe, ważne umiejętności, praca na czas 
określony, miejsce pracy: Pyskowice,

- pomocnik sztukatora – minimum 1 rok 
doświadczenia, umiejętności manualne, pod-
stawowe umiejętności budowlane, miejsce 
pracy: Gliwice,

- ekspedientka – doświadczenie w handlu, 
ukończony kurs terminalu totalizatora sporto-
wego, miejsce pracy: Gliwice,

- portier – wykształcenie zawodowe, osoba 
z grupą inwalidzką, miejsce pracy: Gliwice,

- robotnik budowlany – umiejętność monta-
żu płyt gipsowych, płytek ściennych, podłóg, 
miejsce pracy: Gliwice,

- ślusarz - spawacz – minimum 5 lat do-
świadczenia, biegłe czytanie rysunku tech-
nicznego, uprawnienia spawania MIG-MAG, 
miejsce pracy: Gliwice - Bojków,

- pracownik rozbioru mięsa – wykształcenie 
zawodowe kierunkowe lub doświadczenie, 
miejsce pracy: Knurów,

- pracownik sekcji mięsnej – praca w hiper-
markecie, zatrudnienie w niepełnym wymia-
rze czasu pracy, 3 zmiany, miejsce pracy: 
Ruda Śląska,

- maszynista – wykształcenie podstawowe, 
uprawnienia maszynisty, 3-5 lat doświadcze-
nia, miejsce pracy: Warszawa,

- ustawiacz – wykształcenie podstawowe, 
uprawnienia ustawiacza kolejowego, 3-5 lat 
doświadczenia, miejsce pracy: Warszawa.

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  4 – 5 sierpnia:
 Żony ze Stepford (18.00, 20.15) 

KINO BAJKA
q  4 – 5 sierpnia:  
 Król Artur  (17.30, 20.00) 
q  6 – 8 sierpnia:  
 Król Artur  (15.45), 
  Wyścig z czasem (18.00), 
  Osada (20.00)
q  9 – 12 sierpnia: 
 Król Artur  (17.30), 
  Wyścig z czasem (20.00)

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

•  czynna od wtorku do piątku 
w godz. 9.00 – 19.00, 
kasa do godz. 18.00

•  czynna w soboty i niedziele 
w godz. 10.00 – 19.00, 
kasa do godz. 18.00

•  w poniedziałki - nieczynna.

PA L M I A R N I APA L M I A R N I A


