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KOZIELSKA DO RENOWACJI
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował listę ran-

kingową zadań ujętych w „Kontrakcie dla województwa śląskiego na rok 
2004”. Zestawienie obejmuje 22 przedsięwzięcia, których celem jest 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego. Zadania zostały zgłoszone przez wiele gmin województwa 
śląskiego. Wnioskodawcy otrzymali dotacje na ich realizację. Na pierw-
szym miejscu listy znalazło się gliwickie przedsięwzięcie inwestycyjne 
pod nazwą „Udrożnienie dojazdu z centrum miasta do północnej części 
gliwickiej podstrefy KSSE - przebudowa ul. Kozielskiej”. Wojewódzkie 
władze samorządowe przyznały na ten cel dofinansowanie w wysokości 
2 milionów złotych.

W tegorocznym budżecie miejskim Gliwic przewidziano na to zadanie 
10,4 miliona złotych. Prace przy generalnej przebudowie ul. Kozielskiej, 
prowadzącej do specjalnej strefy ekonomicznej w Gliwicach, rozpoczną 
się w październiku br. Roboty obejmą m.in. budowę kanalizacji deszczo-
wej w obrębie drogi, przebudowę podziemnych rurociągów, poszerzenie 
oraz modernizację jezdni i chodników, a także utworzenie nowych zatok 
autobusowych wzdłuż ulicy. – Wykonawca zadania zostanie wyłoniony 
w drodze przetargu pod koniec września br. Przewidywany czas trwania ro-
bót wyniesie ok. 10 miesięcy – informuje Irena Dąbrowska, naczelnik Wy-
działu Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM. Efektem 
inwestycji będzie - jak stwierdzono w uzasadnieniu  wojewódzkiej decyzji 
o przyznaniu dotacji – „rozwój gospodarczy podstrefy, zagospodarowanie 
wolnych terenów i wzrost zatrudnienia”. (luz)



KONCERTY W PARKU
W sierpniowe soboty w Parku Chopina obok Palmiarni Miejskiej odbywają się plenerowe koncerty pod wspólnym tytułem 
„Parkowe lato”. Rozbrzmiewa tam muzyka rozrywkowa w wykonaniu znanych i  popularnych artystów teatralnych, estrado-
wych, kabaretowych i musicalowych. 

Cykl imprez zainaugurował 8 sierpnia br. recital 
Jacka Borkowskiego, aktora filmowego i teatralne-
go (na zdjęciu - wśród publiczności). W sobotę, 14 
sierpnia br., wystąpi natomiast Anna Treter, piosen-
karka kojarzona z grupą „Pod Budą”. Zaprezentuje 
utwory, które znalazły się na jej solowej płycie pt. „Na 
południe”. Będzie jej towarzyszył zespół w składzie: 
Jan Hnatowicz (gitary), Wojciech Bobrowski (gitara 
basowa), Adam Niedzielin (klawisze), Artur Malik 
(perkusja), Tomasz Hernik (puzon, akordeon). 
W kolejne soboty wystąpią: Aleksandra Popław-
ska - aktorka Teatru Rozmaitości w Warszawie, 
laureatka Festiwalu Piosenki Francuskiej oraz 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej (21 sierpnia br.) oraz 
Ewa Kuklińska - artystka związana z warszawskim 
Teatrem Syrena (28 sierpnia br.). W programie ka-
meralnych spotkań przewidziano również rozmowy 
z interesującymi osobistościami Gliwic. W minioną 
sobotę pojawił się w parku Marcin Żemaitis - prezes 
GKS „Piast”. Organizatorem „Parkowego lata” jest 
gliwicki samorząd. Wszystkie koncerty rozpoczynają 
się o godz. 19.30. Wstęp wolny. (al)fo
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DŹWIĘKI MUZYKI...
 W RUINACH

7 sierpnia br. o godzinie 19 (a właściwie 
19.15) rozpoczął się koncert grupy „Tres 
Jazz”. Był to pierwszy występ z cyklu 
„Jazz w ruinach”. Odbył się w budynku 
teatru - a nie jak planowano na tarasie 
przed nim - zapewne z powodu obawy 
o kruchość pogody. Nastrój ruin nadaje 
się wprost wyśmienicie do kameralnych 
koncertów. 

Widownia była niemal pełna (około 200 
osób), co jak na pierwszy z koncertów jest 
chyba niezłym wynikiem. W większości 
byli to ludzie młodzi w wieku 20-25 lat. 
Oczywiście nie brakowało również osób 
starszych, ale gros osób było młodych, co 
bardzo mnie cieszy, gdyż sam mieszczę się 
w tym przedziale wiekowym.

Zespół „Tres Jazz” założony został 6 lat 
temu przez Przemysława Strączka, gitarzy-
stę grupy. W zespole grają też: Jakub Moroń 
– puzon (zastępowany na koncercie przez 
Krzysztofa Nowaka na saksofonie i flecie), 
Przemysław Strączek – gitara, Robert Czech 
– fortepian, Piotr Fujcik – gitara basowa, 
Przemysław Sokół – perkusja.

Zespól postanowił stopniować napięcie, 
z każdym kolejnym utworem coraz bardziej 
rozgrzewał publiczność. Pierwsze utwory 
powoli kreowały atmosferę, unosząc wi-
downię delikatnymi dźwiękami. Gdy już 
miało nastąpić przyśpieszenie - po sześciu 
utworach - zarządzono przerwę (zapewne  
w celu lepszego zapoznania się z wybranym 
produktem browaru). W pierwszej części nie 
obyło się bez małej wpadki gitarzysty. Prze-
mysław Strąk dał się unieść muzyce i nie 
zauważył, że kabel od wzmacniacza jest 
za krótki i w  połowie utworu zrzucił sprzęt 
z krzesła, na którym go ustawiono. Pozosta-

li muzycy nie przestali grać, 
wykazując się profesjonali-
zmem, natomiast niefortunny 
gitarzysta zrekompensował 
swoją wpadkę jeszcze lep-
szą grą.

Po przerwie zespół za-
czął z wysokiego poziomu, 
zalewając publiczność coraz 
bardziej energetycznymi 
utworami. Przeplatające się 
solówki członków zespołu 
były esencją koncertu. Pu-

bliczność nagradzała każdy z tych popisów 
gromkimi brawami.

Największe wrażenie wywarły na mnie 
dźwięki gitary i saksofonu, przez cały koncert 
brzmiące doskonale. Natomiast w pierwszej 
części gra Roberta Czecha wydawała mi się 
nie dopracowana, ale potem zdecydowanie 
uległa poprawie, utrzymując wysoki poziom 
do samego końca. Gitara basowa i perkusja 
stanowiły tylko tło i trudno im coś zarzucić 
lub pochwalić je za cokolwiek. 

Muzyka zaserwowana mogła się podo-
bać nie tylko miłośnikom jazz’u. Większość 
utworów była autorstwa zespołu i ma znaleźć 
się na ich najnowszej płycie. Koncert zakoń-
czył się tylko jednym bisem. Może byłoby ich 
więcej,  ale niestety organizator zakończył 
imprezę zaproszeniem na kolejne koncerty, 
na które i ja serdeczne zapraszam.

Przemysław Kowalczyk
(po raz pierwszy na łamach)

PA L M I A R N I A

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 A

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

PA L M I A R N I A
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dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl

ZMĘCZONA „MEWA”
Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo - Tu-

rystycznych „TUR” informuje, że w dniach od 
2 do 15 sierpnia br. kryta pływalnia „Mewa” 
ul. Mewy 36 w Gliwicach będzie nieczynna. 
W tym czasie nastąpi tzw. przerwa techno-
logiczna, w trakcie której zostaną przepro-
wadzone niezbędne prace konserwacyjne. 
Przewidziano  m.in. przegląd urządzeń 
uzdatniających wodę i czyszczenie niecki 
basenu. (al)

PARAFIALNY FESTYN
W niedzielę, 15 sierpnia br., w parafii p.w. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy 
ul. Staromiejskiej w Łabędach odbędzie się 
festyn, zorganizowany w związku z przypada-
jącym tego dnia odpustem. Przewidziano m.in. 
konkursy dla dzieci, loterię fantową z nagro-
dami, występ zespołu muzycznego oraz za-
bawę taneczną. Festyn rozpocznie się o godz. 
15.30, a zakończy o godz. 22.00. Patronat 
nad nim objął przewodniczący Rady Miejskiej 
w Gliwicach, Stanisław Ogryzek. (al)

WIADOMOŚĆ DLA PACJENTÓW
Powołano nowego szefa Oddziału Urologii Szpitala nr 1 
w Gliwicach. Obowiązki ordynatora pełni obecnie dr nauk 
medycznych Jan Plaza, specjalista II stopnia w dziedzinie 
urologii. Na to stanowisko został wybrany spośród czterech 
kandydatów. Wcześniej pracował w Szpitalu Urologicznym 
w Katowicach. 

Po 9 sierpnia br. rozpocznie ponownie pracę Poradnia Urologiczna 
przy Szpitalu nr 1. Tydzień później przewidziano otwarcie po mie-
sięcznej przerwie Oddziału Urologii i przyjęcie pierwszych pacjentów. 
- Obecnie załatwiane są jeszcze niezbędne formalności. Zostały już 
pobrane i przesłane do Sanepidu próbki materiału biologicznego z sali 
operacyjnej i sali endoskopowej. Konieczne jest też uzyskanie pozy-
tywnej oceny Sanepidu po ukończeniu remontu korytarza głównego 
i kilku sal. Oddział musi spełniać wszystkie wymogi epidemiologicz-
ne. Staramy się znacząco poprawić jakość udzielanych świadczeń 
- informuje Ewa Świderska, dyrektor Szpitala nr 1. Pacjenci, którzy 
posiadają już skierowania na oddział, proszeni są o skontaktowanie 
się ze szpitalną Poradnią Urologiczną w celu aktualizacji dokumentów 
i przeprowadzenia niezbędnych badań. (al)

LEKCJE MUZEALNE
Muzeum w Gliwicach przygotowuje kolejny cykl lekcji muzealnych. 

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu i będą prowadzone przez cały rok 
szkolny. Obejmą 31 zagadnień, dotyczących historii miasta i regionu, 
archeologii, sztuki i rzemiosła artystycznego. W ofercie znalazły się 
także lekcje etnograficzne związane z kulturą oraz tradycją śląskich 
wsi i miast. Ujęte w programie zagadnienia nawiązują do programu 
edukacji regionalnej i mogą stanowić uzupełnienie zajęć szkolnych. 
Organizatorzy starają się uatrakcyjnić zajęcia: prezentują oryginalne 
zabytki i ich kopie, a w grupie młodszej – wykorzystują elementy 
zabawy. 

Jedna lekcja kosztuje 30 złotych i może w niej uczestniczyć grupa, 
złożona maksymalnie z trzydziestu osób. Do końca grudnia br. planuje 
się jednak przeprowadzenie 40 bezpłatnych lekcji, przeznaczonych 
dla dzieci i młodzieży z  rodzin potrzebujących pomocy. Zostaną one 
sfinansowane ze środków budżetu miejskiego jako projekt wybrany 
w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie 
edukacji. Zainteresowane lekcjami gliwickie placówki szkolne i wycho-
wawcze powinny kontaktować się z Działem Upowszechniania Muzeum 
w Gliwicach pod numerami telefonów: 231-08-54, 230-73-66. (al)
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Drugi z rzędu przetarg na sprzedaż 
wysłużonego siedemnastoletniego 
„Mercedesa 307 D” przyniósł wresz-
cie rozstrzygnięcie. Do udziału w li-
cytacji przeprowadzonej w czwartek, 
5 sierpnia br., przystąpiło aż sześciu 
oferentów spoza Gliwic.

„MERCEDES”
ZA 2.600 ZŁ !

Przypomnijmy, że przed sześcioma 
laty pojazd został porzucony w naszym 
mieście. W 2000 roku trafił na parking 
strzeżony przy ul. Toruńskiej. Pod ko-
niec marca br. Rada Miejska podjęła 
decyzję o przejęciu auta na własność 
gminy Gliwice. Ekspert orzekł, że 

„Mercedes” jest „znacznie zużyty, silnie 
skorodowany i częściowo zdekompleto-
wany”. Pojazd został wyceniony na 500 
zł. Tyle też wyniosła przetargowa cena 
wywoławcza auta. Uczestnicy licytacji 
podbili ją nieoczekiwanie do poziomu 
2.600 zł. – Zwycięzcą przetargu okazał 
się Zdzisław Cichoń z Ożarowic. Uzy-
skana w wyniku licytacji kwota umożliwi 
nam uregulowanie należności za płatne 
parkowanie samochodu w okresie od 
25 marca br. Strzeżony plac parkingowy 
przy ul. Toruńskiej znajduje się bowiem 
w gestii prywatnego dzierżawcy - infor-
muje Lidia Krysta, zastępca naczelnika 
Wydziału Komunikacji UM. Nowy wła-
ściciel starego „Mercedesa 307 D” chce 
go przeznaczyć na części zamienne do 
innych samochodów. (luz)

PODNIEBNY ZLOT
Do 15 sierpnia br. na lotnisku gliwickiego Aeroklubu trwa 
32. Międzynarodowy Zlot Zabytkowych Szybowców. 

Pojawiło się ich ponad 130. Szybowce można obserwo-
wać codziennie na ziemi 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 sa-
morząd. Patronat nad nią objął prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. (al)

Prawdziwą ozdobą zlotu jest replika słynnego szybowca
HOLS DER TEUFEL z 1926 roku



Przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2004 r. (czwartek) o godz. 10.00 w poko-
ju 321, przy ul. Zwycięstwa 13, III piętro - oficyna. Lokale można oglądać 
19 sierpnia 2004 r. (czwartek) w godzinach podanych w tabelce.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 25 sierpnia 2004 r. (śro-
da) do godz. 14.00 w Sekcji Obsługi Lokali Użytkowych, III piętro, pok. 312, 
ul. Dolnych Wałów 11.
Na kopercie należy podać: nazwisko i adres oferenta, adres lokalu,  którego 
oferta dotyczy.

Oferta winna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta,
2. adres lokalu użytkowego,
3. oferowaną wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu 

– cyframi i słownie, proponowana stawka musi być wyższa od minimalnej 
podanej w tabelce,

4. datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej,
5. następujące dokumenty:

- dowód uiszczenia w terminie wadium i opłaty manipulacyjnej (kserokopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta, oryginał do wglądu 
przy składania oferty),

- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu 
technicznego lokalu, wzorem zaparafowanej przez siebie umowy najmu, 
deklaracją wekslową i przyjęciu powyższego bez zastrzeżeń oraz że stan 
techniczny lokalu jest znany przez oferenta,

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-  aktualna opinia bankowa potwierdzająca możliwości finansowe oferenta 
prowadzącego działalność gospodarczą, 

-  oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w przypadku 
przystąpienia do przetargu osoby fizycznej nie prowadzącej działalności 
gospodarczej,

- osoby będące najemcami innych lokalu użytkowych pozostających w dys-
pozycji gminy składają oświadczenie czy zalegają z opłatami czynszu za te 
lokale,

-  kserokopia decyzji nadania numeru identyfikacyjnego REGON, NIP,
- weksel In blanco na kwotę podaną na ogłoszeniu.

Ustala się następujące okresy aktualności wyżej wymienionych doku-
mentów:

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - 6 miesięcy,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 1 mie-

siąc,
- opinia bankowa - 1 miesiąc.

Osoby przystępujące do przetargu w imieniu osób fizycznych lub prawnych 
składają stosowne pełnomocnictwa na piśmie potwierdzone przez  notariu-
sza, przez Urząd Miejski lub w obecności pracownika ZBM.
Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 15 zł.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do 
użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
Przystępujący do przetargu winien najpóźniej 25 sierpnia 2004 r. wpłacić w kasie 
ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, Biuro Obsługi Klienta (w godz. 7.00 
do 13.30) wadium w wysokości podanej w tabelce oraz opłatę manipulacyjną 
w wysokości 30 zł.
W przypadku przystąpienia do przetargu na kilka lokali należy dla każdego lokalu 
złożyć osobną ofertę oraz wpłacić wadium i opłatę manipulacyjną.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego lokalu, wzorem umo-
wy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Sekcji Obsługi Lokali 
Użytkowych, pok. 312, ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, III piętro 
w godzinach urzędowania.
Jeżeli wygrywający przetarg nie podpisze umowy w dniu przetargu, a najpóźniej 
w następnym dniu roboczym po przetargu, wadium przepada na rzecz ZBM I 
TBS Sp. z o.o.
Organizator przetargu, na wniosek Prezydenta Miasta zastrzega sobie prawo 
wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza pisemny przetarg ofertowy na 

wysokość czynszu na następujące lokale:

Lp. Adres
lokalu

Pow.
użytkowa

 m2

Cena 
minimalna

za 1m2 pow.
użytkowej (zł)

Wadium
(zł) Branża

Weksel 
In blanco na 

kwotę (zł)

Godziny 
oględzin

I PRZETARG

1. ul. Bankowa 6/ 2 oficyna,
parter (wejście z kl. schodowej) 12,48 4,50  1.000,00 Nieograniczona  1.000,00  9.30-9.45

2.

ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 14 a 
parter, I p.,
antresola.
Termin wynajęcia do 31 grudnia 2005 r.

435,61
 30,76

13,00
 5,00 17.450,00 Nieograniczona 69.800,00 8.00-8.15

3. ul. Daszyńskiego 171, parter * 49,11 5,00 1.000,00 Nieograniczona 2.948,00 11.30-11.45
4. ul. Pszczyńska 10, parter * 67,08 10,00 2.012,00 Nieograniczona 8.050,00 12.30-12.45
5. ul. Pszczyńska 88, parter 47,87 10,00 1.436,00 Nieograniczona 5.744,00 13.00-13.15
6. ul. Rolników 200, parter 60,31 6,00 1.086,00 Nieograniczona 4.342,00 14.00-14.15
7. ul. Reymonta 18, parter * 167,21 10,00 5.016,00 Nieograniczona 20.065,00  9.00-9.15

8. ul. Pszczyńska 7 oficyna, parter 
(wejście z kl. schodowej) 62,54 5,00 1.000,00 Nieograniczona 3.752,00  8.30-8.45

9. ul . Jagiellońska 14-14a parter *, ** 222,95 4,50 3.010,00 Ograniczona - magazyn 12.040,00 10.30-10.45

10. ul. Białej Bramy 10-Bytomska 13 II p. i III p. 
(wejście od strony B. Bramy) 222,83 6,00 4.011,00 Nieograniczona 16.044,00 10.00-10.15

I I PRZETARG

11. ul. Bł. Czesława 56 parter, oficyna
(wejście od strony podwórka) *, ** 66,05 4,50 1.000,00 Nieograniczona 3.567,00 11.00-11.15

12. ul. Jagiellońska 14-14a parter * 411,99 4,00 4.944,00 Ograniczona - magazyn 19.776,00 10.30-10.45

Uwaga:
Poz. 3 * do lokalu przynależna jest piwnica o pow.12,60 m2 x 2,50 zł/m2 = 31,50 zł + VAT 6,93 zł = 38,43 zł miesięcznie,
Poz. 4 * do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 16,83 m2 x 2,50 zł/m2 = 42,08 zł + VAT 9,26 zł = 51,34 zł miesięcznie,
Poz. 7 * do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 22,04 m2 x 2,50 zł/m2 = 55,01 zł + VAT 12,12 zł = 67,13 zł miesięcznie,
Poz. 9 * do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 48,70 m2 x 2,50 zł/m2 =121,75 zł + VAT 26,79 zł = 148,54 zł miesięcznie,
 ** do lokalu przynależny teren o pow. 227,00 m2 – opłata za 1m2 pow. terenu zgodnie z Uchwałą Zarządu Miasta Gliwice,
Poz. 11 * do lokalu przynależne pomieszczenie na opał o pow. 3,98 m2 x 2,0 zł/m2 = 7,96 zł + VAT 1,75zł = 9,71 zł miesięcznie,
 ** do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3,00 m2 x 2,00 zł/ m2 = 6,00 zł + VAT 1,32 zł = 7,32 zł miesięcznie,
Poz.12  * do lokalu przynależny jest teren o pow. 344,00 m2 – opłata za 1 m2 pow. terenu zgodnie z Uchwałą Zarządu Miasta Gliwice, 
do zaproponowanej przez oferenta ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
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Zarządzenie nr PM-2135/04 Prezydenta Miasta Gliwice
z 4 sierpnia 2004 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 4, art. 32 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 1998 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam:
1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej oraz przyznać dotacje w łącznej kwocie 60.760,- zł na 

dofinansowanie realizacji 6 zadań - zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały - wyłonionych spośród 12 ofert przyjętych do rozpa-
trzenia.

2. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym wyniki otwartego konkursu .
3. Powierzyć odpowiedzialność za wykonanie zarządzenia Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
4. Powierzyć nadzór nad wykonaniem zarządzenia Zastępcy Prezydenta Miasta – Andrzejowi Karasińskiemu.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr PM 2135/04
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 sierpnia 2004 r.

Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym Konkursie na zadania publiczne Miasta Gliwice 
w dziedzinie pomocy społecznej oraz podmiotów, którym przyznano dotacje w formie wsparcia na ich realizację

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Kwota
dotacji (zł)

1. Organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, 
bezdomnych, dla rodzin wielodzietnych Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach 5.600,00

2. Pomocna dłoń nadzieją na lepsze jutro Caritas Diecezji Gliwickiej 27.500,00

3.
Organizacja i udzielanie pomocy dla osób biednych, bezdomnych, 
bezrobotnych, dla rodzin wielodzietnych, dla osób wychodzących 
z zakładów karnych oraz rodzin osadzonych

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach 10.600,00

4. Baza aktywności społecznej „Gigant” Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „GIGANT” w Gliwicach 2.560,00

5. Organizacja i udzielanie pomocy dla rodzin wielodzietnych Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych 
im. św. Józefa w Gliwicach 9.500,00

6. Organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin 
wielodzietnych

Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych 
im. św. Józefa w Gliwicach 5.000,00

Razem: 60.760,00

pisemny przetarg nieograniczony na
przebudowę ul. Kozielskiej w Gliwicach

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł można odebrać 
w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 w Biurze 
Obsługi Interesantów na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów lub za 
zaliczeniem pocztowym.

Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
można uzyskać w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko 
ds. zamówień publicznych i przetargów w godz. od 7.30 do 15.30 (wtorek do 16.00, 
czwartek do 18.00), tel. 239-12-56, fax: 231-27-25.
Termin składania ofert: 28 września 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień 
publicznych i przetargów (parter) w siedzibie zamawiającego.
Wadium: 150.000 zł.

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2005 r. 
Termin otwarcia ofert: 28 września 2004 r. o godz. 12.00 w sali 254 w siedzibie 
zamawiającego.
Termin związania ofertą: 60 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ, 
w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
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URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

zatrudni pracownika na stanowisko 
Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów

Kandydaci winni posiadać:
● wykształcenie wyższe,
● staż pracy minimum 5 lat, 
● udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
● znajomość tematyki z zakresu procesu inwestycyjnego.

Mile widziana:
● znajomość tematyki z zakresu zamówień publicznych, finansów publicz-

nych, 
● obsługa komputera w stopniu dobrym.

Oferty można składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (gmach Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p., pokój nr 338) w terminie 
do 20 sierpnia 2004 r. 

Oferty winny zawierać:
● list motywacyjny,
● CV z klauzulą: „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 osobowych)”,

● kwestionariusz osobowy,
● dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.
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Lista oferentów wyłonionych w otwartym konkursie na zadania publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie
PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,

którym przyznano dotacje w formie wsparcia na ich realizację

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Podzadanie Nazwa zadania Kwota wniosko-
wana w zł

Przyznana 
kwota w zł

1. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu 
Życia „ Szansa” 5 usługi leczniczne kierowane do osób uzależnio-

nych i ich rodzin 5.120 5.120

2. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” 4 profilaktyka i zdrowie 32.880 20.000

3 Klub Abstynentów „Krokus” 1 działania skierowane do osób uzależnionych, 
abstynentów i ich rodzin 51.980,5 37.000

4 Towarzystwo Wspierania Świetlic dla Dzieci „Łabędź” 4 reintegracja zagrożenia rodziny 28.600 25.000

5 Towarzystwo Ostropa 6 prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 
dla dzieci i młodzieży 6.000 6.000

6 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta działania skierowane do osób uzależnionych-
bezdomnych 6.000 5.000

7 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy 6 prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 
dla dzieci i młodzieży 90.000 84.000

8 Centrum Inicjatyw Społecznych 1 „Starszy brat, starsza siostra” 5.976 5.976

9 Towarzystwo Wspierania Świetlicy Środowiskowej 
„Czesio” 6 prowadzenie świetlicy środowiskowej 33.300 33.000

10 Polski Czerwony Krzyż 6
prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 
dla dzieci z rodzin patologicznych z chorobą 
alkoholową

22.652 22.652

11 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Diecezji Gliwickiej 6 prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 

dla dzieci i młodzieży 4.045 4 045

12 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Diecezji Gliwickiej 5 spotkania terapeutyczno-integrujace 9.700 9 700

13 Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci 
w Sośnicy 4 program pracy profilaktyczno-wychowawczej 68.000 50.000

14 Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” 5 usługi lecznicze kierowane do osób uzależnio-
nych i ich rodzin 76.460 52.000

15 Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych 4 realizacja programu profilaktycznego dla dzieci 
i młodzieży 10.000 10.000

16 Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny 6 świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin 

alkoholowych 12.146 12.146

17 Fundacja Domena Rozwoju 3 prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 
dla dzieci 8.920 5.000

18 Fundacja Domena Rozwoju 6
prowadzenie programów szkoleniowych 
z zakresu choroby alkoholowej dla różnych grup 
zawodowych

8.920 8.920

19 Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 23 6 prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 
dla dzieci 12.152.50 12.152.50

suma 407.711,50

Jerzy Myczkowski
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. 
nr 46, poz. 543 z późn. zm.). 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

• stanowiące własność Miasta Gliwice, przeznaczone do 
czasowego oddania w dzierżawę:

 Nr 355/2004 do 19 sierpnia 2004 r.
 Nr 356/2004 do 20 sierpnia 2004 r.
• przeznaczone do zbycia:
 Nr 353/2004 do 20 sierpnia 2004 r.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE

pisemny przetarg nieograniczony na 
budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Mikołowskiej w Gliwicach

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 15 zł. można odebrać w siedzibie zamawiającego: 
Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku ds. zamówień 
publicznych i przetargów lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać w 
siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów 
w godz. od 7.30 do 15.30 (wtorek do 16.00, czwartek do 18.00), tel.: 239-12-56, fax: 231-27-25.
Termin składania ofert: 27 sierpnia 2004 r. do godz. 9.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów 
(parter) w siedzibie zamawiającego.
Wadium: nie występuje.
Termin realizacji zamówienia: 29 października 2004 r.
Termin otwarcia ofert: 27 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00 w sali nr 254 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą: 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ, w art. 22 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
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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

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 
w Gliwicach, ul. Chorzowska 5,

zawiadamia o ogłoszeniu pisemnych przetargów nieograniczonych na 
▼

dostawę warzyw do stołówki internatowej.
Termin składania ofert: 25 sierpnia 2004 r. do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert: 25 sierpnia 2004 r. o godz. 13.30.

▼
dostawę nabiału do stołówki internatowej.

Termin składania ofert: 25 sierpnia 2004 r. do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert: 25 sierpnia 2004 r. o godz. 13.30.

▼
dostawę drobiu do stołówki internatowej.

Termin składania ofert: 25 sierpnia 2004 r. do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert: 25 sierpnia 2004 r. o godz. 13.30.

▼
dostawę owoców do stołówki internatowej.

Termin składania ofert: 25 sierpnia 2004 r. do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert: 25 sierpnia 2004 r. o godz. 13.30.

▼
dostawę artykułów spożywczych do stołówki internatowej.

Termin składania ofert: 25 sierpnia 2004 r. do godz.12.00.
Termin otwarcia ofert: 25 sierpnia 2004 r. o godz. 13.30.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 34 
w Gliwicach, ul. Chatka Puchatka 9,

ogłasza konkurs na
stanowisko głównego księgowego w placówce.

Kandydaci winni posiadać:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne, ewentualnie średnie,
- staż pracy -  minimum 3 lata w księgowości,
- znajomość księgowości budżetowej,
- umiejętność obsługi programów „Vulcan”, „Płatnik”, „Qwant”, 
- znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.
Oferty należy składać w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Gliwicach, przy ul. Chatka 
Puchatka od  9 do 17 sierpnia 2004 r.
O terminie konkursu poinformujemy telefonicznie.
Oferty winny zawierać:
- CV z klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

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

- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje.

Zuzanna Antosik
Dyrektor Przedszkola

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
(poniżej 60 000 euro) na 

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

Termin składania ofert: 26 sierpnia 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 26 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 
w Gliwicach, ul. Obrońców Pokoju 4,

ogłasza konkurs na 
samodzielne stanowisko głównego księgowego

Idealny kandydat powinien posiadać:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne (może być również tytuł licencjata),
• co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości,
• znajomość księgowości budżetowej,
• dobrą znajomość komputerowych programów płacowych, księgowych oraz 

programu „Płatnik”,
• dobrą znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicz-

nych,
• ponadto powinna to być osoba sumienna, dokładna, odpowiedzialna, posia-

dająca umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia,
• pracę w wymiarze etatu,
• pełen pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych 
do 20 sierpnia 2004 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 39 w Gliwicach 
przy ul. Obrońców Pokoju 4 w godzinach od 9.00 do 14.00 z dopiskiem:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz.U. nr 133, poz. 833.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane propozycje. 

Jadwiga Mazurek
Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 39 w Gliwicach

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu pisemnego ofertowego na 
wysokość stawki czynszu lokali użytkowych:

ul. Chorzowska 34, pow. 10,72 m2

ul. Czarnieckiego 33, pow. 58,56 m2

ul. Okrzei 11, pow. 29,10 m2

Termin składania ofert: 1 września 2004 r. do godz. 15.00.
Termin otwarcia ofert: 2 września 2004 r. o godz. 10.00.

Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych 
„TUR” w Gliwicach,
ul. Ziemięcicka 62,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
zakup odkurzacza basenowego.

Termin składania ofert: 27 sierpnia 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 27 sierpnia 2004 r. o godz. 10.30.



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- asystentka, pomoc biurowa – wykształcenie wyższe techniczne, mini-

mum 5 lat doświadczenia, znajomość języka angielskiego, miejsce pracy: 
Kielce, Nysa,

- nauczyciel języka angielskiego – wykształcenie wyższe lub ukończone 
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – fi lologia angielska, przygoto-
wanie pedagogiczne, miejsce pracy: Gliwice,

- kontroler jakości w zakładzie odlewni żeliwa – wykształcenie wyższe 
(inżynier metalurgii lub odlewnictwa), minimum 5 lat doświadczenia, zna-
jomość języka angielskiego, miejsce pracy: Nysa,

- konstruktor narzędzi tłocznych – wykształcenie wyższe, minimum  5 lat 
doświadczenia, znajomość języka angielskiego, miejsce pracy: Kielce,

- ochroniarz – osoby z licencją, miejsce pracy: Gliwice,
- informatyk– wykształcenie średnie informatyczne, 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 za-
mówieniach publicznych, obsługa komputera, prawo jazdy, miejsce pracy: 
Gliwice,

- kasjer – wykształcenie średnie, aktualna książeczka zdrowia, praca w ka-
sie w hipermarketach na terenie Bytomia i Katowic,

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

- zastępca kierownika – delikatesy rybne – min. średnie wykształcenie, 
doświadczenie minimum 1 rok na podobnym stanowisku, obsługa kom-

putera, dyspozycyjność, miejsce pracy: Ruda Śląska,
- doradca handlowy – wykształcenie minimum średnie, komunikatyw-

ność, miejsce pracy: miejsce zamieszkania,
- blacharz - mechanik – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, ważne 

umiejętności, praca na czas określony, miejsce pracy: Pyskowice,
- pomocnik sztukatora – doświadczenie minimum 1 rok, umiejętności 

manualne, podstawowe umiejętności budowlane, miejsce pracy: Gliwice,
- ekspedientka – doświadczenie w handlu, ukończony kurs terminalu tota-

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

pracy: Gliwice,
- robotnik budowlany – umiejętność montażu płyt gipsowych, płytek 

ściennych, podłóg, miejsce pracy: Gliwice,
- ślusarz - spawacz – doświadczenie minimum  5 lat, biegłe czytanie 

rysunku technicznego, uprawnienia spawania MIG-MAG, miejsce pracy: 
Gliwice - Bojków,

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

- pracownik sekcji mięsnej – praca w hipermarkecie, zatrudnienie w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy, 3 zmiany, miejsce pracy: Ruda Śląska,

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

- ustawiacz – wykształcenie podstawowe, uprawnienia ustawiacza kolejo-
wego, 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.

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.

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.
15 sierpnia wszystkie oddziały Muzeum będą 
nieczynne.

MUZEUM 
W GLIWICACH
www.muzeum.gliwice.pl


