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SAMO ŻYCIE
Z GLIWIC 
Już po raz szósty 40-letni mieszkaniec Gliwic został zatrzymany przez policję 

za handel pirackimi płytami CD i DVD. Swoją działalność przestępczą rozpoczął 
w roku 1997. W barze w pobliżu targowiska przy ul. Fredry, na którym handlował, 
znaleziono ostatnio blisko 500 sztuk należących do niego pirackich płyt z muzy-
ką i filmami. Na stoisku oficjalnie oferował buty oraz skarpetki. Obok znajdował 
się stolik z rozłożonymi okładkami płyt CD i DVD oraz pełną listą oferowanych 
nagrań. Każdy, kto był zainteresowany zakupem, w ciągu 15 minut otrzymywał 
towar. - Ten mężczyzna jest swoistym rekordzistą w naszym mieście. Teraz czter-
dziestolatek miał gotowe  wytłumaczenie: handel okładkami nie jest zabroniony, 
a każdemu może się zdarzyć ich utrata lub zniszczenie - powiedziała Magdalena 
Zielińska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji.

  
ZE SŁUPSKA 
Złomiarze nie mają żadnych skrupułów. W Słupsku wyrwali łomem dzie-

sięciokilogramową tablicę z brązu, upamiętniającą spływ Słupią, w którym 
w 1964 roku uczestniczył Karol Wojtyła. Złodzieje ukradli tablicę z kamiennego 
obelisku w Parku Kultury i Wypoczynku. To właśnie w Słupsku przyszły papież 
dowiedział się, że wzywa go do Krakowa kardynał Stefan Wyszyński, by powie-
rzyć mu biskupią posługę. 

Z GDAŃSKA
Skradziony stalowy most o długości 200 metrów i wadze 360 ton odnalazła 

policja w hurtowym punkcie skupu złomu na terenie Portu Handlowego w Gdań-
sku - poinformowała Danuta Wołk-Karaczewska, rzeczniczka Komendy Miej-
skiej Policji w Gdańsku. Większość odnalezionego mostu została już pocięta na 
ok. jednometrowe fragmenty. Most o wartości ponad 1,8 mln zł został skradziony 
na początku sierpnia br. z chronionego terenu jednej z gdańskich spółek, która 
przechowywała go w częściach na zlecenie firmy z Warszawy. Do wywozu cało-
ści mostu złodzieje musieli użyć 15 tirów.

na podstawie informacji PAP oraz portali ONET i INTERIA
opracował: (luz)
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WYCINKA
Prezydent Gliwic zezwolił właścicielowi firmy AUTO LELLEK PLUS w Sławicach 
na wycięcie 116 drzew rosnących na terenie prywatnym, w rejonie skrzyżowania 
ulic Portowej i Jana Śliwki w Gliwicach. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił 
Krystian Lellek ze Sławic. 

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, że proponowane do usunięcia 
jesiony, lipy i brzozy rzeczywiście kolidują z projektowaną budową salonu sprzedaży 
samochodów osobowych w sąsiedztwie skrzyżowania. Drzewa zostały posadzone 
bądź wyrosły samorzutnie na terenie, który w planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta był przeznaczony pod budownictwo. Wiek drzew nie przekracza 40 lat, 
co oznacza, że pojawiły się one – jak ustalono - już po przyjęciu obowiązującego pla-
nu. Za wycięcie 6 lip i topól rosnących w pasie drogowym ulic Portowej i Jana Śliwki 
i kolidujących z budową wjazdu na teren nieruchomości naliczono natomiast opłatę 
ekologiczną w wysokości 89.774,84 zł. Właściciel firmy AUTO LELLEK PLUS został 
zobowiązany do jej wpłacenia na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gliwicach. (luz)

KTO POPROWADZI 
INWESTYCJE?

Józef Gumienny złożył rezygnację ze sta-
nowiska naczelnika Wydziału Inwestycji 
i remontów UM w Gliwicach. 

Piastował je od 15 marca 1997 roku. Od 
16 sierpnia br. pracuje w Sądzie Okręgowym 
w Gliwicach, w którym powierzono mu funk-
cję zastępcy dyrektora (sprawy inwestycyjne). 
Urząd Miejski ogłosił nabór na stanowisko 
naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów. 
Zainteresowani mogą składać oferty w pok. nr 
338 w gmachu UM do 20 sierpnia br.  Szczegó-
łowych informacji w tej sprawie udziela  Wydział 
Kadr, Szkoleń i Płac UM, tel. 231-96-00. (luz)

PARKOWE LATO
W sierpniowe soboty w Parku Chopina obok Palmiarni 

Miejskiej odbywają się plenerowe koncerty pod wspólnym 
tytułem „Parkowe lato”. W sobotę, 14 sierpnia br., wystąpiła 
z solowym recitalem Anna Treter (na zdjęciu), piosenkarka 
związana z grupą „Pod Budą”. W najbliższą sobotę, 21 sierp-
nia br., zaśpiewa natomiast Aleksandra Popławska - aktorka 
Teatru Rozmaitości w Warszawie, laureatka Festiwalu Piosenki 
Francuskiej oraz Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Zaprezentuje 
m.in. znane i popularne piosenki francuskie w oryginalnej 
wersji językowej. Będzie jej towarzyszył zespół w składzie: 
Fabian Włodarczyk - instrumenty klawiszowe, akordeon, Ma-
ciej Szczeciński - gitara basowa i  Piotr Maślanka - perkusja. 
W programie kameralnych spotkań w Parku Chopina prze-
widziano również rozmowy z interesującymi osobistościami 
z Gliwic. W mininą sobotę pojawił się w parku Ferdynad Skiba 
- komendant miejski Policji. Organizatorem „Parkowego lata” 
jest gliwicki samorząd. Wszystkie koncerty rozpoczynają się 
o godz. 19.30. Wstęp wolny. (luz)

WAKACYJNY
KALEJDOSKOP

☺Czyżby Polacy trzeźwieli? Jest to niestety zbyt pochopna 
konkluzja. Duch w narodzie nie ginie. W Chrzanowie policjanci 
znaleźli nieprzytomnego 30-latka. Kiedy mężczyzna trafił do 
szpitala, okazało się, że ma... 5,7 promila alkoholu we krwi.
☺Nie tylko Słowianie mają przesadną skłonność do alkoholu. 
Pewien Amerykanin tak zdenerwował się na swoją towarzyszkę 
życia, kiedy zabrakło w domu piwa, że pobił ją... hodowanym 
przez siebie aligatorem.
☺Nakaz picia przydałby się w Szczecinie. Władze miasta 
martwią się, że za dwa miesiące zabraknie pieniędzy na 
funkcjonowanie tamtejszej izby wytrzeźwień. Powód? Brakuje 

pijaków. W ostatnim roku znacznie spadła liczba pensjonariuszy 
tego szacownego przybytku.
☺Znaleziono dowód na to, że kobieta potęgą jest i basta. 
Kilka tygodniu temu policja w RPA rozbiła pewien „potężny” gang, 
czyli grupę kobiet o dużej nadwadze, które z nożami w rękach 
napadały na sklepy w mieście Durban na wschodzie kraju. - 
Dotychczas zatrzymano 10 kobiet z piętnastoosobowego gangu 
- powiedział inspektor lokalnej policji.

P.S. Południowoafrykańskie gangsterki miałyby zapewne 
niewielkie wzięcie na zawodach w noszeniu żon, które 
organizowane są rokrocznie w fińskim mieście Sonkajarvi. 
Niesiona dama nie może ważyć mniej niż 49 kg. Zbyt lekkie 
panie są dociążane, zazwyczaj plecakami.

Na podstawie doniesień informacyjnych portalu INTERIA 
opracował: (luz)
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EUROPEJSKI KONTRAKT
W poniedziałek, 16 sierpnia br., w Sali Rajców w gliwickim Ratuszu podpisano kontrakt na wykonanie zadania inwestycyj-
nego pod nazwą „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach-Żernikach”. 

Jest  to już drugi z ośmiu kontraktów dotyczących planowanej modernizacji gospodarki ściekowej w mieście. Cała inwestycja zostanie 
w pokaźnej części sfinansowana z bezzwrotnej pożyczki z europejskiego funduszu ISPA. Kontrakt w Żernikach zakłada budowę 28-kilo-

metrowej kanalizacji sanitarnej, 18-kilometrowej 
kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie na-
wierzchni dróg o łącznej powierzchni 144 tysięcy 
metrów kwadratowych. Przedsięwzięcie będzie 
realizowane w czterech etapach. Roboty rozpocz-
ną się na przełomie września i października br. 
Przewidywane zakończenie zadania – listopad 
2006 roku. Koszt inwestycji wyniesie ok. 9,5 mi-
liona euro. Podpisy pod europejskim kontraktem  
w obecności  prezydenta Gliwic złożyli: Marek Ta-
rach i Jadwiga Żukowska - w imieniu wykonawcy 
zadania - Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych 
S.A. w Katowicach oraz Henryk Błażusiak i Iwona 
Lukowicz-Foit - w imieniu Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Gliwicach. (luz)

NOWA NAWIERZCHNIA ALEJEK
Zakończyły się tegoroczne prace przy zagospodarowaniu Parku Starokozielskiego 
w Gliwicach.

- Główne alejki parkowe o łącznej długości 615 m wyłożono estetycznymi kostkami 
brukowymi typu „piccolo” – informuje Sławomir Teliczan, zastępca naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Remontów UM. Koszt inwestycji finansowanej ze środków budżetu miejskiego 
wyniósł 150 tysięcy zł, a jej wykonawcą była firma „ALMIX” z Gliwic. Przedsięwzięcie 
będzie kontynuowane w przyszłym roku. Nową nawierzchnię z kostek brukowych zy-
skają wówczas – jak się przewiduje - pozostałe alejki w parku położonym między ulicami 
Kozielską i Andersa. (luz)

SĄSIEDZKIE ZEZWOLENIE
Planowana przebudowa ul. Kozielskiej w Gliwicach narzuca przykrą konieczność 
wycięcia 110 drzew i usunięcia 25 m2  krzewów rosnących po nieparzystej stro-
nie ulicy, na terenie stanowiącym własność miasta – informują miejskie służby 
komunalne. 

W takiej sytuacji prezydent Gliwic nie 
może jednak - w myśl obowiązującego 
w naszym kraju prawa - wydać zezwolenia 
na ich wycięcie. W połowie ubiegłego mie-
siąca Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Katowicach wyznaczyło więc prezydenta 
Zabrza do załatwienia sprawy. W ponie-
działek, 9 sierpnia br., zapadła w Zabrzu 
decyzja dotycząca planowanego wycięcia 
gliwickich drzew i krzewów przy ul. Ko-
zielskiej, na odcinku od ul. Wieczorka do 
ul. Łabędzkiej. Prezydent Zabrza zezwolił 
prezydentowi Gliwic na przeprowadzenie 
takiej operacji, zobowiązując go zarazem 
do zasadzenia 33 nowych drzew (jesionów 
pensylwańskich i klonów pospolitych) 
wzdłuż przebudowanej ul. Kozielskiej, 
w terminie do 30 października 2005 roku. 
Zadanie powinno być wykonane w ramach 
– jak to określono – „nasadzeń zastępczych 

i uzupełniających”. Wymiana części drzew 
ma na celu – stwierdzono w uzasadnieniu 
decyzji – „wyeliminowanie jednostek o silnie 
osłabionej wytrzymałości pnia, zamierają-
cych, wrastających pniami w skrajnię dro-
gi, z ubytkami wgłębnymi tkanki drzewnej 
kłód”. (luz)

Kandydaci winni posiadać:
● wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie), preferowane geo-

dezyjne, ekonomiczne, z zakresu zarządzania lub administracji,
● umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym.

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało przygotowywanie 
i prowadzenie elektronicznych ewidencji związanych z gospodarowaniem 
nieruchomościami na terenie Gliwic.  
Zatrudnienie nastąpi na czas określony (4 miesiące), planowany termin rozpo-
częcia pracy – niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.
Dla kandydatów przewidziany jest test komputerowy ze znajomości programów 
Word i Excel, który obejmuje sprawdzenie umiejętności szybkiego pisania oraz 
wykonywania obliczeń.
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 osobowych 

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

● kwestionariusz osobowy,
● dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
● oświadczenie o możliwości rozpoczęcia pracy od 1 września 2004 r.

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

Urszula Jachymska
naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
zatrudni pracowników do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

KOMUNIKAT 
DROGOWY

16 sierpnia br. zamknięto dla ruchu ko-
łowego fragment ul. Elsnera, na odcinku od 
ul. Tarnogórskiej do ul. Żernickiej. Powodem 
decyzji jest remont skrzyżowania ulic Tarno-
górskiej, Elsnera i Rogozińskiego. Pracom 
przy budowie sygnalizacji świetlnej w tym 
punkcie Gliwic towarzyszą roboty asfaltowe. 
Potrwają one do 4 września br. Ruch drogowy 
na ul. Elsnera zostanie wznowiony w niedzie-
lę, 5 września br. Trasa objazdu prowadzi 
wzdłuż ulic Kurpiowskiej i Paska. (luz)
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Założenie cmentarza przy ul. Robotniczej 
(dawniej Kalidestrasse) związane jest z po-
wstaniem i rozwojem na Górnym Śląsku nowo-
czesnego przemysłu hutniczego na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Gdy w 1796 roku z inicjatywy hr. 
Fryderyka Redena uruchomiono w Gliwicach hutę 
żelaza do miasta zaczęli przyjeżdżać inżynierowie 
i przemysłowcy zainteresowani wdrażaniem na 
ziemi gliwickiej nowych technologii. Wielu z nich 
osiedliło się na stałe w mieście lub w najbliższej 
okolicy. Od 1798 roku w hucie gliwickiej urucho-
miono dział odlewnictwa artystycznego, z którym 
związali się później m.in. tacy artyści, jak Teodor 
Kalide i Augustyn Kiss.

W 1808 roku decyzją zarządu huty posta-
nowiono wydzielić niewielki teren w pobliżu za-
kładów na Cmentarz dla Zasłużonych Hutników. 
Został on wytyczony na planie prostokąta z aleją 
główną, od której – według założeń parkowych 
– odchodzić miały boczne, niewielkie alejki. Dziś 
powierzchnia cmentarza wynosi 5763 metry kwa-
dratowe. Była to trzecia, po cmentarzu w obrębie 
kościoła Wszystkich Świętych i cmentarzu przy 
ul. Kozielskiej naprzeciw Kościoła św. Krzyża, 
nekropolia gliwicka. Duży cmentarz, tzw. Staro-
kozielski, założono dopiero w 1857 roku.

Główną oś alei cmentarnej otwierała brama, 
której wejścia strzegły dwa lwy odlane z brązu. Na 
jej zamknięciu wybudowano neoklasycystyczną 

kaplicę zaopatrzoną w kapitel 
i kolumny porządku doryckie-
go. Większość nagrobków 
wykonana została przez 
gliwickich kamieniarzy z wiel-
kim kunsztem i dbałością 
o detal. Elementy żeliwne, 
figury z brązu etc. odlewane 
były w pobliskiej hucie.

Cmentarz stał się miej-
scem spoczynku prominent-
nych postaci gliwickiego hut-
nictwa. W 1827 r. spoczął tu 
August Holtzhausen. W 1833 
roku pochowano dyrektora 
generalnego hutnictwa hr. 
Einsiedela, a dziesięć lat 
później naczelnego dyrek-
tora huty J.W.O. Schulze. 
Tutaj również znalazł miej-

sce wiecznego spoczynku współtwórca śląskiego 
hutnictwa, pochodzący ze Szkocji, John Baildon 
(zmarł w 1864 r.). Oprócz przemysłowców i in-
żynierów na cmentarzu chowano również arty-
stów związanych z gliwicką hutą. W 1863 roku 
pochowano tutaj rzeźbiarza Theodora Erdmanna 
Kalide. Obok niego spoczął również artysta-rzeź-
biarz August Kiss.

Cmentarz pełnił swe funkcje przez cały wiek 
XIX i pierwszą połowę XX wieku, choć od chwili 
założenia cmentarzy: Starokozielskiego (1857), 
Lipowego (1885) i Centralnego (1924-27), zaczął 
powoli pełnić rolę nekropoli dzielnicowej. Zwłasz-
cza powstanie cmentarza Lipowego i Centralnego 
spowodowało, że pochówki przy ul. Robotniczej 
odbywały się coraz rzadziej.

W 1922 roku na cmentarzu wybuchła bom-
ba-pułapka zastawiona na żołnierzy francuskich, 
którzy stacjonowali wówczas w Gliwicach. Wojska 
sojusznicze miały sprawować kontrolę i nadzór 
nad spornym terenem Śląska. Po otrzymaniu in-
formacji, że w kaplicy cmentarnej został ukryty 
skład amunicji, dowództwo francuskie wysłało 
tam oddział saperów w celu zabezpieczenia broni 
i rozbrojenia ewentualnych ładunków. Zmyślnie 
podłączony detonator spowodował wybuch. Na 
miejscu zginęło 10 żołnierzy francuskich. Wielu 
– w tym także cywile – zostało ciężko rannych. 
Kolejnych ośmiu zmarło w szpitalu. Łącznie 
osiemnastu żołnierzy francuskich, ofiary za-
machu, pochowano w mogile na Cmentarzu 
Starokozielskim.

W czasie wojny w okolicach cmentarza cho-
wano zmarłych więźniów gliwickiej filii  obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu, która znajdo-

DWA MIASTA - MIĘDZY ŚREDNIOWIECZEM A NOWOCZESNOŚCIĄ

II GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Tegoroczna edycja Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego (18-19 września) podejmuje z jednej strony zupełnie nowe tropy badawcze, a z drugiej odnosi się 
natomiast do zjawisk obecnych już w programie Dni Dziedzictwa w 2003 r. Ogromne zainteresowanie, z jakim został przyjęty projekt Muzeum w Gliwicach, 
stało się zachętą do jego kontynuacji i poszukiwania tych elementów z historii Gliwic, które mogą być inspiracją dla współczesnych mieszkańców miasta 
i regionu.

Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego przypomniały, że cywilizacyjna spuścizna Gliwic i Ziemi 
Gliwickiej to istotna część materialnego i duchowego bogactwa Górnego Śląska, historii, która w coraz 
większym stopniu fascynuje współczesnych badaczy, lecz także jest przedmiotem troski i fascynacji 
jego mieszkańców. Oczywistym przesłaniem Gliwickich Dni... jest obowiązek zachowania, ochrony 
i upowszechniania materialnych i niematerialnych zabytków przeszłości, które pomagają w zdefiniowaniu 
tego, co składa się na naszą tożsamość. Muzeum w Gliwicach postrzega tę część swojej działalności 
jako niezwykle istotną i ważną. 

W ramach pierwszej edycji tego projektu zaprezentowano wybrane elementy pejzażu historycznego 
miasta, miejsca znane i nieznane, przywracając je zbiorowej pamięci, nadając im nowe znaczenia 
i wzbudzając emocje, jakie wywołują. 

Podczas tegorocznych Dni Dziedzictwa 18 i 19 września 2004 r. dotkniemy fenomenu rozwoju 
miasta, jego średniowiecznych korzeni i tego, co złożyło się na narodziny nowoczesnych Gliwic w XIX 
i XX wieku. Tytuł Dni... - DWA MIASTA. MIĘDZY ŚREDNIOWIECZEM A NOWOCZESNOŚCIĄ - bę-
dzie zatem okazją do spotkania ze średniowiecznym miastem, zapoznania się z jego instytucjami 
samorządowymi reprezentowanymi przez gliwicki Ratusz, przypomnieniem obrazu życia codziennego 
rozgrywającego się między Górnymi i Dolnymi Wałami. Drugim, przywołanym obrazem miasta będą 
Gliwice u narodzin swojej współczesnej historii, zdeterminowanej przez rozwój przemysłu, kolei że-
laznej, poczty, banków, instytucji kultury i komunikacji lotniczej. Wiek XX to także intensywny rozwój 
urbanistyczny Gliwic, budowa nowego centrum i architektura tego czasu. To także takie przedsięwzięcia 
cywilizacyjne jak lotnisko, Kanał Gliwicki. Miejsca te pokażemy zarówno w ich historycznym ujęciu, jak 
i zaprezentowana zostanie rola, jaką pełnią współcześnie. Często - jak miało to miejsce w przypadku 

lotniska gliwickiego podczas historycznej wizyty Ojca Świętego – przechodząc do historii Gliwic w zu-
pełnie nowej roli. Wielu z nas chętnie przypomni sobie, jak wierzę, podróż po Kanale Gliwickim, widok 
śluz i jakość myśli inżynieryjnej, jaką sobą reprezentują. Dla młodszych pokoleń gliwiczan będzie to 
pierwszy rejs po Kanale i mam nadzieję, że nie ostatni.

Tegoroczna edycja Dni... odniesie się również do przeszłości i dziedzictwa kultur, konfesji i różnych 
nacji, które w przeszłości zamieszkiwały Gliwice. Odwiedzając cmentarze Na Piasku czy nekropolię 
hutniczą przypomnimy miejsce w historii Gliwic społeczności Żydów, ewangelików, przybyszów z bliska 
i daleka, którzy wycisnęli swoje piętno na historii miasta. Nie zabraknie wykładów, spacerów po mie-
ście w towarzystwie przewodnika, walk rycerskich na przedpolach Zamku Piastowskiego. Muzycznie 
wypełnią Dni… spotkania chórów polskiego Związku Chórów i Orkiestr Dętych Oddziału Gliwicko-
Zabrskiego, jazz lat dwudziestych i muzyka klezmerska w wykonaniu zespołu Kroke, będąca swoistą 
zapowiedzią wystawy poświeconej Żydom gliwickim, zaplanowanej na 2005 r. 

Warto wreszcie podkreślić, iż przygotowane przez Muzeum w Gliwicach Gliwickie Dni Dziedzictwa 
Kulturowego są trudem zbiorowym, finansowanym ze środków samorządu Miasta Gliwice i po raz 
pierwszy ze środków grantu województwa śląskiego. Przede wszystkim jest to jednak wysiłek i życz-
liwość wielu instytucji i rosnącej liczby osób, dla których przeszłość miasta i upowszechnianie historii 
Gliwic i Górnego Śląska ma sens fundamentalny.

Dwa miasta, lecz wiele historii opowiedzianych o Gliwicach. Na doświadczanie jej, dotknięcie jej 
materialnych świadectw i wzruszenia z tym związane, serdecznie zapraszamy.

Leszek Jodliński
Dyrektor Muzeum

Widok na Cmentarz Hutniczy, przełom XIX i XX w.  fot: W. von Blandowski



OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY

5MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY - GLIWICE - www.um.gliwice.pl

dodatkowy otwarty konkurs ofert na 
zadanie publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie edukacji

§ 1
1. Konkurs dotyczy następujących zadań 

z zakresu edukacji: 
1) wychowanie dzieci i młodzieży,
2) edukacja europejska.

2. W ramach zadania wymienionego w pod-
punkcie 1 punktu 1 realizowane będzie 
następujące przedsięwzięcie:

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. 
3. W ramach zadania wymienionego 

w podpunkcie 2 punktu 1 realizowane 
będą następujące przedsięwzięcia:
1) zagospodarowanie czasu wolnego 

uczniów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci i rodzin ubogich i pa-
tologicznych,

2) propagowanie wiedzy o Unii Europej-
skiej wśród uczniów i nauczycieli.

§ 2
Podmiotami uprawnionymi do złożenia 
oferty są:
1. organizacje pozarządowe, 
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie,

3. jednostki podległe organom administracji 
publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 3
Wysokość środków publicznych przeznaczo-
nych na realizację zadania:

1) Wychowanie dzieci i młodzieży w roku 
2004 – 5.900 złotych.

2) Edukacja europejska w roku 2004 
– 4.800 złotych.

W roku 2003 na wykonanie zadania „Dzia-
łalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży 
w czasie wolnym od zajęć” przeznaczono 
84.558,19 złotych.

§ 4
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest 

złożenie w terminie do 20 września 2004 
r. oferty zgodnej ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z 29 październi-
ka 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego 
i wzoru sprawozdania tego zadania (Dz. 
U. Nr 193 poz. 1891) w sekretariacie 
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w 
Gliwicach.

2. Oferty należy składać w zamkniętych 
kopertach. Na kopercie powinien być 
symbol (rodzaj) zadania oraz nazwa 
przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.

3. Dotacja zostanie przyznana tylko na za-
danie, które realizowane będzie na rzecz 
mieszkańców Miasta Gliwice, na jego te-
renie lub w uzasadnionych przypadkach 
poza nim. 

4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo 
wypełnione albo złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne 
z przyznaniem dotacji.

6. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod 
uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczne – nowatorstwo projektu 
oraz zbieżność z celami zadania (oce-
niane w skali 0-3 punktów),

2) społeczne – dostępność realizowane-
go przedsięwzięcia dla mieszkańców 
i przewidziana liczba odbiorców, oraz 
zapotrzebowanie społeczne na usługi 
świadczone w ramach projektu (oce-
niane w skali 0-4),

3) finansowe – koszty realizacji pla-
nowanego zadania, ocena kosztów 
kalkulacji zadania pod kątem ich ce-
lowości, oszczędnego wykorzystania 
oraz efektywności wykonania, udziału 
środków własnych oraz innych źródeł 
finansowania (oceniane w skali 0-6),

4) organizacyjne – posiadane zasoby 
kadrowe, rzeczowe, doświadczenie, 
(oceniane w skali 0-3)

5) prawidłowość i terminowość rozliczenia 
dotowanych zadań w latach 2002, 2003 
(oceniane w skali 0-4).

7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje 
Prezydent Miasta, po zapoznaniu się z opi-
nią powołanej przez siebie komisji. Komisja 
opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które 
uzyskały co najmniej 16 punktów, w tym 
co najmniej 2 punkty za ocenę kryterium 
określonego w podpunkcie 5 punktu 6. 
Komisja zostanie powołana odrębnym 
zarządzeniem.

8. Rozpatrzenie ofert nastąpi do 20 listopa-
da br.

9. O podjętych decyzjach składający ofertę 
powiadamiani są pisemnie.

10. Od podjętych decyzji nie przysługuje 
odwołanie.

11. Prezydent miasta zastrzega możliwość 
nierozstrzygnięcia konkursu.

12. Warunkiem zawarcia umowy jest:
1) otwarcie wyodrębnionego rachunku 

bankowego dla przyjęcia dotacji,
2) w przypadku przyznania dotacji 

w wysokości innej niż wnioskowana 
– korekta kosztorysu projektu.

13. Warunkiem przekazania dotacji jest za-
warcie przed datą rozpoczęcia realizacji 
zadania umowy z zachowaniem formy 
pisemnej według wzoru określonego w roz-
porządzeniu wymienionym w punkcie 1.

14. Realizacja zadań zgłoszonych do kon-
kursu powinna zakończyć się  31 grudnia 
2004 r.

15. Podmiot dotowany po zakończeniu 
realizacji zadania jest zobowiązany do 
przedstawienia szczegółowego spra-
wozdania merytorycznego i finansowe-
go z wykonanego zadania zgodnie ze 
wzorem określonym w rozporządzeniu 
wymienionym w punkcie 1.

16. Dodatkowych informacji na temat wa-
runków i możliwości uzyskania dotacji 
udziela Wydział Edukacji Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 
tel. 231-05-74.

Zastępca Prezydenta Miasta
Janusz Moszyński

sce wiecznego spoczynku współtwórca śląskiego 
hutnictwa, pochodzący ze Szkocji, John Baildon 
(zmarł w 1864 r.). Oprócz przemysłowców i in-
żynierów na cmentarzu chowano również arty-
stów związanych z gliwicką hutą. W 1863 roku 
pochowano tutaj rzeźbiarza Theodora Erdmanna 
Kalide. Obok niego spoczął również artysta-rzeź-
biarz August Kiss.

Cmentarz pełnił swe funkcje przez cały wiek 
XIX i pierwszą połowę XX wieku, choć od chwili 
założenia cmentarzy: Starokozielskiego (1857), 
Lipowego (1885) i Centralnego (1924-27), zaczął 
powoli pełnić rolę nekropoli dzielnicowej. Zwłasz-
cza powstanie cmentarza Lipowego i Centralnego 
spowodowało, że pochówki przy ul. Robotniczej 
odbywały się coraz rzadziej.

W 1922 roku na cmentarzu wybuchła bom-
ba-pułapka zastawiona na żołnierzy francuskich, 
którzy stacjonowali wówczas w Gliwicach. Wojska 
sojusznicze miały sprawować kontrolę i nadzór 
nad spornym terenem Śląska. Po otrzymaniu in-
formacji, że w kaplicy cmentarnej został ukryty 
skład amunicji, dowództwo francuskie wysłało 
tam oddział saperów w celu zabezpieczenia broni 
i rozbrojenia ewentualnych ładunków. Zmyślnie 
podłączony detonator spowodował wybuch. Na 
miejscu zginęło 10 żołnierzy francuskich. Wielu 
– w tym także cywile – zostało ciężko rannych. 
Kolejnych ośmiu zmarło w szpitalu. Łącznie 
osiemnastu żołnierzy francuskich, ofiary za-
machu, pochowano w mogile na Cmentarzu 
Starokozielskim.

W czasie wojny w okolicach cmentarza cho-
wano zmarłych więźniów gliwickiej filii  obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu, która znajdo-

wała się w pobliżu cmentarza. W styczniu 1945 
roku pochowano tam ofiary działań wojennych 
i terroru wkraczających do miasta czerwonoarmi-
stów (głównie mieszkańców okolicznych dzielnic). 
Kiedy latem 1945 roku w uruchomionym przez 
władze polskie obozie dla wysiedlanej ludności 
niemieckiej wybuchła epidemia tyfusu, zmarłych 
chowano w naprędce wykopanych bezimiennych 
mogiłach na terenie cmentarza.

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesią-
tych cmentarz objęty został akcją „odniemczania” 
nagrobków, która polegała na usuwaniu bądź 
po prostu niszczeniu napisów nagrobnych i ele-
mentów wystroju grobów, które wskazywałyby 
na ich związek z kulturą niemiecką. Akcja ta 
jednak nie była, na szczęście, przeprowadzana 
zbyt sumiennie, skoro jeszcze długo później stały 
nagrobki w języku niemieckim. Czego nie zdoła-
no dokonać działaniami politycznymi, dokonały 
czas i wandale.

Po 1945 roku na cmentarzu chowano już spo-
radycznie. W 1948 roku na posiedzeniu Miejskiej 
Rady Narodowej padła propozycja zamknięcia 
cmentarza hutniczego. Rok później odbył się 
na nim ostatni pochówek. Niezabezpieczony 
cmentarz zaczął popadać w ruinę.

Wszystkich, którzy pragną bliżej poznać 
dzieje zapomnianego Cmentarza Hutniczego, 
zapraszamy w sobotę i niedzielę (18 i 19 wrze-
śnia 2004 r.), kiedy to podczas II Gliwickich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego będzie można zwie-
dzić to miejsce z przewodnikiem. Szczegóły 
na stronach internetowych Muzeum – www. 
muzeum.gliwice.pl. Zapraszamy!

DWA MIASTA - MIĘDZY ŚREDNIOWIECZEM A NOWOCZESNOŚCIĄ

II GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Tegoroczna edycja Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego (18-19 września) podejmuje z jednej strony zupełnie nowe tropy badawcze, a z drugiej odnosi się 
natomiast do zjawisk obecnych już w programie Dni Dziedzictwa w 2003 r. Ogromne zainteresowanie, z jakim został przyjęty projekt Muzeum w Gliwicach, 
stało się zachętą do jego kontynuacji i poszukiwania tych elementów z historii Gliwic, które mogą być inspiracją dla współczesnych mieszkańców miasta 
i regionu.

lotniska gliwickiego podczas historycznej wizyty Ojca Świętego – przechodząc do historii Gliwic w zu-
pełnie nowej roli. Wielu z nas chętnie przypomni sobie, jak wierzę, podróż po Kanale Gliwickim, widok 
śluz i jakość myśli inżynieryjnej, jaką sobą reprezentują. Dla młodszych pokoleń gliwiczan będzie to 
pierwszy rejs po Kanale i mam nadzieję, że nie ostatni.

Tegoroczna edycja Dni... odniesie się również do przeszłości i dziedzictwa kultur, konfesji i różnych 
nacji, które w przeszłości zamieszkiwały Gliwice. Odwiedzając cmentarze Na Piasku czy nekropolię 
hutniczą przypomnimy miejsce w historii Gliwic społeczności Żydów, ewangelików, przybyszów z bliska 
i daleka, którzy wycisnęli swoje piętno na historii miasta. Nie zabraknie wykładów, spacerów po mie-
ście w towarzystwie przewodnika, walk rycerskich na przedpolach Zamku Piastowskiego. Muzycznie 
wypełnią Dni… spotkania chórów polskiego Związku Chórów i Orkiestr Dętych Oddziału Gliwicko-
Zabrskiego, jazz lat dwudziestych i muzyka klezmerska w wykonaniu zespołu Kroke, będąca swoistą 
zapowiedzią wystawy poświeconej Żydom gliwickim, zaplanowanej na 2005 r. 

Warto wreszcie podkreślić, iż przygotowane przez Muzeum w Gliwicach Gliwickie Dni Dziedzictwa 
Kulturowego są trudem zbiorowym, finansowanym ze środków samorządu Miasta Gliwice i po raz 
pierwszy ze środków grantu województwa śląskiego. Przede wszystkim jest to jednak wysiłek i życz-
liwość wielu instytucji i rosnącej liczby osób, dla których przeszłość miasta i upowszechnianie historii 
Gliwic i Górnego Śląska ma sens fundamentalny.

Dwa miasta, lecz wiele historii opowiedzianych o Gliwicach. Na doświadczanie jej, dotknięcie jej 
materialnych świadectw i wzruszenia z tym związane, serdecznie zapraszamy.

Leszek Jodliński
Dyrektor Muzeum

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
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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

pisemny przetarg nieograniczony na 

odnowienie skweru u zbiegu ulic 
Traktorzystów i Tulipanów w Gliwicach - Wilczym Gardle

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można ode-
brać w Urzędzie Miejskim 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 za-
mówienia można uzyskać w BOI, stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów w godz. 7.30 do 15.30 (wtorek do 16.00, czwartek do 18.00), 
tel. 239-12-56 fax 231-27-25 .
Termin składania ofert : 2 września 2004r. do godz. 9.00.
Miejsce składania ofert : BOI – stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów .
Termin realizacji zadania : 10 listopada 2004 r.
Termin otwarcia ofert : 2 września 2004 r. o godz. 10.00 w sali 139.
Termin związania ofertą: 30 dni .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy spełniają wymogi art.22 ust.1 
oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z 2004r, spełniają wymogi określone w SIWZ.
Ustala się następujące kryterium wyboru oferty i jego znaczenie: cena 
brutto - 100 %.

przetarg nieograniczony na

adaptację części pomieszczeń ZSO-E na potrzeby 
filii biblioteki miejskiej

Wymagany termin realizacji zamówienia: 19 listopada 2004 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów UM, parter – stanowisko 
ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 18.00 ) lub za 
zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, Biuro 
Obsługi Interesantów –stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 239-12-56 
faks: 231-27-25 w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki do 18.00).
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów 
– stanowisko ds. zamówień publicznych.
Termin otwarcia ofert: 31 sierpnia 2004 r. o godz. 11.00. w sali 139 Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfikacji 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 i ich znaczenie: cena brut-
to - 100%.
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Zespół Szkół Budowlanych w Gliwicach, ul. Bojkowska 16,
ogłasza przetarg nieograniczony na 

roboty modernizacyjne budynku związane z uruchomieniem 
Zespołu Szkół Ceramiczno -  Elektrycznych  

w budynku Zespołu Szkół Budowlanych.
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 31 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00.

Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, ul M. Strzody 4,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 

dostawę mięsa wieprzowego do stołówki szkolnej.
Termin składania ofert : 2 września 2004 r do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert : 2 września 2004 r.  o godz. 11.00.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,

zawiadamia o ogłoszeniu pisemnego przetargu nieograniczonego na
adaptację pomieszczeń w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 71

na Dzienny Dom Pomocy Społecznej.
Termin składania ofert: 10 września 2004 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 10 września 2004 r. o godz. 12.00.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Sp. z o.o. 

w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów na:

q
 wykonanie pomiarów rozpływu mieszanki pyło - powietrznej 

z regulacją i kontrola pracy kotła WP-70.
Termin składania ofert: 30 sierpnia 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 30 sierpnia 2004 r. o godz. 10.30.

q
na remont silnika w spycharce typu SG-15 

z wymianą bloku na nowy.
Termin składania ofert: 2 września 2004 r.  do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 2 września 2004 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o.

w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu na 
roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów, 

modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w rejonie działalności PWiK. 

Termin składania ofert: 26 sierpnia 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 26 sierpnia 2004 r.  o godz. 10.00.

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

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy za-
wierające nieruchomości:
• stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do zbycia:

 Nr 19/2004 do 2 września 2004 r.
• stanowiące własność Miasta Gliwice, przeznaczone do czasowego 

oddania w dzierżawę:
 Nr 358/2004 do 26 sierpnia 2004 r.,
 Nr 359/2004 do 26 sierpnia 2004 r.,
 Nr 360/2004 do 26 sierpnia 2004 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń 
do wymienionych nieruchomości.

Prezydent Miasta Gliwice 
prosi o zgłaszanie kandydatów do Powiatowej Rady Zatrud-
nienia w Gliwicach przez działające na terenie Miasta Gliwice 
organizacje wymienione w art. 23 ust. 3 pkt 1-3 i pkt. 5 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001). 

Zgłoszenie wraz przedstawionym doświadczeniem kandydata z zakresu 
promocji zatrudnienia i rynku pracy, podpisane przez osobę upoważnioną 
do reprezentacji organizacji należy złożyć lub przesłać w zaklejonej kopercie 
z napisem „Kandydat do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gliwicach” na ad-
res: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, w terminie do 1 września 2004 r.

pisemny przetarg nieograniczony na 

sporządzenie opracowania inwentaryzacyjnego 
dla wybranych terenów poprzemysłowych w mieście Gliwice

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można ode-
brać w Urzędzie Miejskim 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 zamó-
wienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
Biuro Obsługi Interesantów - stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 239-
12-56 faks: 231-27-25 w godz. 7.30 - 15.30 (w czwartki do 18.00).
Termin składania ofert: 10 września 2004 r. do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, Biuro Obsługi Intere-
santów - stanowisko ds. zamówień publicznych.
Termin otwarcia ofert: 10 września 2004 r. o godz. 11:00.
Miejsce otwarcia ofert: sala 131 Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Termin realizacji: 30 listopad 2004 r.
Termin związania ofertą: 30 dni .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi okre-
ślone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określone 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 i ich znaczenie: cena - 
100%.
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Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- nauczyciel języka niemieckiego – wykształcenie wyższe, uprawnienia peda-

gogiczne, praktyka mile widziana, miejsce pracy: Taciszów,
- projektant – wykształcenie wyższe, specj. mechanik – konstruktor maszyn 

i urządzeń, miejsce pracy: Gliwice
- konstruktor – wykształcenie wyższe techniczne, znajomość programu AUTO-

CAD, dobra znajomość języka niemieckiego, miejsce pracy: Sosnowiec
- reprezentant fi rmy – wykształcenie minimum średnie, łatwość nawiązywania 

kontaktów, miejsce pracy: Gliwice i okolice - teren Śląska
- pracownik biurowy – wykształcenie średnie, doświadczenie mile widziane, 

obsługa komputera, podstawy księgowości, miejsce pracy: Gliwice-Sośnica,
- referent ds. marketingu – minimum średnie wykształcenie, II grupa inwalidzka, 

miejsce pracy Zabrze
- pielęgniarka – wykształcenie minimum średnie, dyplom pielęgniarki, minimum 

3 lata doświadczenia, miejsce pracy: Zabrze,
- kelner – wykształcenie średnie, minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie, 

miejsce pracy: Paniówki,
- sprzedawca – wykształcenie średnie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- sprzedawca - przedstawiciel handlowy– wykształcenie minimum średnie, chęć 

kontynuowania nauki, czynne prawo jazdy, obsługa komputera, dyspozycyj-
ność, miejsce pracy: teren Śląska.

- pomocnik kucharza – wykształcenie średnie (szkola gastronomiczna), miła 
aparycja, wysoka kultura osobista, miejsce pracy: Gliwice,

- fryzjer damsko-męski – wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile widzia-
ne, osoba komunikatywna, miejsce pracy: Gliwice

- wartownik-konwojent, minimum zawodowe wykształcenie, licencja pracowni-

ka ochrony fi zycznej I stopnia, miejsce pracy Gliwice,
- tokarz (obrabiarki uniwersalne oraz OSN)– wykształcenie minimum zawodo-

we, minimum 3 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,
- frezer (w tym również frezer kół zębatych)– wykształcenie minimum zawodo-

we, minimum 3 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,
- wiertacz - wykształcenie minimum zawodowe, minimum 3 lata doświadczenia, 

miejsce pracy: Gliwice,
- szlifi erz - wykształcenie minimum zawodowe, minimum 3 lata doświadczenia, 

miejsce pracy: Gliwice,
- spawacz – uprawnienia UDT, wykształcenie minimum zawodowe, minimum 

3 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,
- stolarz-lakiernik – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gierałtowice,
- cieśla – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata doświadczenia, umiejętność 

czytania rysunku technicznego, miejsce pracy: Gliwice,
- murarz – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata doświadczenia na samo-

dzielnym stanowisku, miejsce pracy: Gliwice,
- dekarz – doświadczenie minimum 5 lat, aktualne badania wysokościowe, miej-

sce pracy: Zbrosławice,   
- ślusarz - spawacz, mile widziana książeczka spawacza, badania wysokościo-

we, miejsce pracy: Gliwice i okolice,
- frezer – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice-Bojków,
- elektryk – wykształcenie zawodowe, doświadczenie minimum 3 lata, uprawnie-

nia SEP do 6 kV, miejsce pracy: Gliwice,
- mechanik wózków widłowych – wykształcenie zawodowe lub średnie, 3 lata 

doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice.

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

MUZEUM W GLIWICACH
www.muzeum.gliwice.pl

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

KINO AMOK
q  do 2 września PRZERWA WAKACYJNA
KINO TEATR „X”
q  18 – 19 sierpnia: 
  Shrek 2 (16.30, 18.15, 20.00) 
q  20 – 31 sierpnia: 
  Spiderman 2 (15.00, 17.30, 20.00) 
KINO BAJKA
q  20 – 26 sierpnia: 
 Hazardzista (18.00), Osada (16.00, 20.00)


