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NOWA UCZELNIA?
Łódzka spółka „Profesja - Centrum Kształcenia Kadr” zabiega o utworzenie 

w Gliwicach Wyższej Szkoły Informatyki i Aktywizacji Zawodowej. Wniosek 
o jej rejestrację został złożony w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. 
Łódzki projekt zakłada prowadzenie działalności dydaktycznej w trzech dzie-
dzinach: politologii, automatyki i robotyki oraz informatyki. Docelowo uczel-
nia ma kształcić ok. tysiąc studentów. 

Kadra jej przyszłych nauczycieli akademickich powinna się składać 
w większości – jak nas zapewniono w Łodzi - z osób związanych ze Śląskiem. 
Przedmiotem statutowej działalności spółki „Profesja - Centrum Kształcenia 
Kadr” jest  - czytamy w Krajowym Rejestrze Sądowym - wydawanie książek 
i czasopism, prowadzenie biur i agencji podróży, doradztwo na temat sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, badanie rynku i opinii publicznej, reklama, 
szkolnictwo, produkcja filmów i nagrań video, a także popularyzacja sportu 
i kultury fizycznej.

Plany przewidują uruchomienie uczelni w obiektach przy ul. Sikorskie-
go 58 w Sośnicy. Nieruchomość, obejmująca grunt o powierzchni 4.187 m2, 
budynek trzykondygnacyjny oraz dwa budynki jednokondygnacyjne, została 
wydzierżawiona łódzkiej spółce przez miasto Gliwice do 30 czerwca 2005 ro-
ku, z możliwością ewentualnego przedłużenia umowy do 2013 roku. Firma 
zamierza w razie zarejestrowania uczelni przeprowadzić gruntowny remont 
dzierżawionych obiektów. Przy sprzyjających okolicznościach inauguracja 
działalności Wyższej Szkoły Informatyki i Aktywizacji Zawodowej w Gliwi-
cach mogłaby nastąpić już w lutym 2005 roku. (luz)
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HARCERSKI ZLOT
Komenda Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej po-
stanowiła upamiętnić 65. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. 

W programie rocznicowych obchodów 
przewidziano m.in. Ogólnopolski Zlot Poczt 
Harcerskich „RADIOSTACJA GLIWICE 2004”. 
Odbędzie się on od 27 do 29 sierpnia br. na 
terenie Radiostacji przy ul. Tarnogórskiej. Har-
cerze zamierzają zorganizować konkurs na 
datownik, nalepkę, znaczek i kartkę pocztową 
o tematyce związanej z historycznymi wyda-
rzeniami z 1939 roku. W niedzielę, 29 sierpnia 
br., pomiędzy Radiostacją w Gliwicach a Wieżą 
Spadochronową w Katowicach będzie funk-
cjonować specjalna „Poczta Maratońska”, 
obsługiwana przez harcerzy z  Knurowa 
(sztafeta maratończyków dostarczających 
przesyłki pocztowe). Patronat nad harcerski-
mi obchodami 65. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej objął prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. (luz)

ODMOWA
Wojewódzkie władze samorządowe nie widzą obecnie możliwości przejęcia 
prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gliwicach - napisał przed 
dwoma tygodniami Marian Jarosz, członek Zarządu Województwa Śląskiego, 
w piśmie przesłanym do wiceprezydenta Gliwic, Jana Kaźmierczaka. 

W uzasadnieniu stwierdził, że nie ma „podstaw prawnych do skierowania pod 
obrady Sejmiku Województwa Śląskiego projektu uchwały w sprawie przejęcia pla-
cówki. Brakuje wymaganych przepisami prawa dwóch dokumentów: odpowiedniej 
uchwały Rady Miejskiej oraz opinii Śląskiego Kuratora Oświaty”. - W środę, 18 sierp-
nia br. obydwa brakujące dokumenty zostały wysłane do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego w Katowicach - poinformowała Krystyna Błasiak, zastępca 
naczelnika Wydziału Edukacji UM w Gliwicach. – Zniknęły więc przeszkody formalne, 
uniemożliwiające przekazanie gliwickiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego samo-
rządowi wojewódzkiemu. Jest to placówka oświatowa o charakterze regionalnym i nie 
powinna podlegać lokalnemu samorządowi – komentuje Marek Jarzębowski, rzecznik 
prasowy UM w Gliwicach. (luz)

SAMORZĄDOWY 
KRYZYS

Śląski Związek Gmin i Powiatów przekazał 
niedawno posłom swoje uwagi na temat 
konieczności wprowadzenia niezbędnych 
zmian legislacyjnych w polskim ustawodaw-
stwie, określającym zasady funkcjonowania 
samorządu terytorialnego. 

Obszerny list w tej sprawie został przesłany 
parlamentarzystom z Prezydium Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sej-
mu RP. Z pisma wynika, że w obecnej kadencji 
parlamentu nie doczekało się ustawowych 
rozwiązań wiele istotnych kwestii, zarówno 
o charakterze ustrojowym, jak i dotyczących 
różnych dziedzin prawa materialnego. 

Istnieje zaś pilna potrzeba legislacyjnego 
uregulowania m. in.: relacji między radą gminy 
a jej organem wykonawczym, pozycji sekreta-
rza i skarbnika gminy, zasad funkcjonowania 
opieki zdrowotnej (samorządy powinny mieć 
wpływ na działanie instytucji kontraktujących 
usługi medyczne) oraz oświaty (zmiany do-
tychczasowych reguł obliczania wysokości 
subwencji oświatowych, a także określenie 
„standardów uczniowskich” – liczby uczniów 
czy wychowanków w oddziale bądź w grupie, 
w poszczególnych typach szkół). - Samorząd 
lokalny w Polsce znalazł się – nie z własnej 
winy – w kryzysowej sytuacji. Wyrażamy 
nadzieję, że ostatni rok kadencji obecnego 
Sejmu RP zostanie wykorzystany na dokona-
nie takich zmian legislacyjnych, które zapo-
czątkują proces wychodzenia samorządów 
z kryzysu – stwierdzono w liście podpisanym 
przez Adama Fudalego, prezydenta Rybnika, 
a  zarazem wiceprzewodniczącego Śląskiego 
Związku Gmin i  Powiatów. (luz)

DZIKA NAMIĘTNOŚĆ
- Gdyby tango argentyńskie nie istniało, trzeba by je wymyślić. Gdy mówię o tangu, 

to natychmiast czuję smak przygody, która zaskakuje różnorodnością emocji, wrażeń 
i  uczuć. Oczyma wyobraźni widzę od razu  taneczne pary złączone w intymnym uści-
sku... Tango jest dla mnie zmysłowym tańcem dzikiej namiętności i czułej delikatności 
– uważa Barbara Muzyka z Akademii Tanga Argentyńskiego. Jej opinia nie jest by-
najmniej odosobniona. Pochodzące z XIX wieku tango argentyńskie zdobywa ostatnio 
coraz większą popularność. W niedzielę, 29 sierpnia br., w sali Hotelu Mikulski przy 
ul. Dąbrowskiego 24 w Gliwicach będzie można obejrzeć pokaz tanga w wykonaniu 
mistrzowskiej pary tanecznej - Luizy Pasierowskiej i Jakuba Korczewskiego z klubu 
ZŁOTA MILONGA w Warszawie. Organizatorem imprezy jest Akademia Tanga Argen-
tyńskiego. Początek pokazu – godz. 20.00. Wstęp wolny. Po pokazie chętni będą mogli 
wziąć udział w płatnej lekcji tańca – nauce podstawowych kroków tanga. (luz) 

PO FRANCUSKU 
W sierpniowe soboty w Parku Chopina obok Palmiarni Miejskiej odbywają się 

plenerowe koncerty pod wspólnym tytułem „Parkowe lato”. W sobotę, 21 sierpnia 
br., śpiewała warszawska aktorka, Aleksandra Popławska z zespołem (na zdjęciu). 
Zaprezentowała piosenki francuskie w oryginalnej wersji językowej. W ostatnią so-
botę miesiąca (28  sierpnia br.) wystąpi natomiast popularna aktorka, piosenkarka 
i tancerka – Ewa Kuklińska. Przedstawi własne wersje przebojów z repertuaru takich 
wykonawców, jak Liza Minnelli, Edith Piaf czy Joe Cocker. Każdemu z prezentowanych 
utworów będzie towarzyszyć specjalny układ choreograficzny. W programie kameral-
nych spotkań przewidziano również rozmowy z interesującymi osobistościami z Gliwic. 
W minioną sobotę w Parku Chopina pojawił się prof. Wojciech Zieliński – rektor Poli-
techniki Śląskiej. Organizatorem „Parkowego lata” jest gliwicki samorząd. Początek 
koncertu -  godz. 19.30. Wstęp wolny. (luz)
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DWA MIASTA - MIĘDZY ŚREDNIOWIECZEM A NOWOCZESNOŚCIĄ

II GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

GLIWICKIE STARE MIASTO
Gliwickie Stare Miasto jest wyjątkowe w skali Górne-

go Śląska. W przeciwieństwie do innych miast regionu 
o średniowiecznym rodowodzie zachowało swą unikal-
ną pierwotną postać urbanistyczną. Oczywiście obecne 
domy w obrębie Starego Miasta pochodzą w większości 
z XIX i XX w., ale powstały w przeważającej części na 
fundamentach dawniejszych budynków.

Gliwice powstały na planie typowej śląskiej owalnicy. 
W czasach świetności pierwszą linię systemu umocnień 
miejskich stanowił wał drewniano-ziemny z palisadą i fosą 
zasilaną wodami rzeki Ostropki. Obecnie w miejscu zni-
welowanych wałów ziemnych znajdują się ulice Dolnych 
i Górnych Wałów. Drugą linię umocnień tworzył mur 
miejski z licznymi małymi basztami oraz dwiema dużymi 
bramami miejskimi: raciborską i bytomską . W pobliżu 
Bramy Bytomskiej istniał „arsenał miejski” utożsamiany 
obecnie z Zamkiem Piastowskim.

Ukształtowany w średniowieczu główny trzon urba-
nistyczny Gliwic, przetrwał praktycznie nie zmieniony do 
poł. XVIII w. Większość murów obronnych i obie bramy 
miejskie zostały rozebrane w pierwszej połowie XIX w. 
Odrestaurowany niedawno węzeł Bramy Racibor-
skiej przy Placu Kościelnym daje dobre pojęcie 
o rzeczywistym wyglądzie umocnień miejskich 
w czasach ich świetności.

W średniowieczu i czasach nowożytnych 
w skład miasta wchodziła obecna Starówka oraz 
dwa przedmieścia powstałe na przedpolach bram 
miejskich. Przedmieścia rozwinęły się głównie w VII 
i XVIII w. i już pod koniec XVIII w. dorównały liczbą 
ludności samemu miastu.

Ważniejszymi obiektami w obrębie średnio-
wiecznych i nowożytnych Gliwic były: browar, gorzel-
nia, słodownie i łaźnie w obrębie murów miejskich, 
ponadto młyn zbożowy i folusz na Przedmieściu 
Bytomskim obok stawu „Kłopot” oraz młyn i tartak na Przedmieściu Ra-
ciborskim. Po wszystkich tych obiektach do naszych czasów pozostało 
tylko wspomnienie, a w miejscu ich dawnego usytuowania znajdują się 
obecnie domy mieszkalne, sklepy i restauracje. 

W ciągu XVII i XVIII w. liczne wojny i pożary zniszczyły znaczną 
część zabudowy gliwickiego Starego Miasta i jego przedmieść. Stało się 

to głównym powodem stopniowego wyludniania i podupadania miasta. 
W połowie XVIII wieku miało ono mniej domów niż w XVI stuleciu.

Radykalną zmianę w rozwoju i wyglądzie Gliwic przyniósł wiek XIX, kie-
dy to przeistoczyły się one z małego miasteczka w jedno 
z głównych centrów przemysłowych na Górnym Śląsku. 
W dawnej wschodniej części miasta ukształtowała się 
wówczas dzielnica przemysłowa powstała w oparciu 
o uruchomioną tutaj w 1796 r. Królewską Odlewnię 
Żelaza. Powstanie Kanału Kłodnickiego, linii kolejowej 
oraz nowych wielkich zakładów przemysłowych ozna-
czało przyspieszenie procesu przesuwania się centrum 
administracyjnego miasta z dawnego śródmieścia na 
przedmieścia (część urzędów miejskich) i do dzielnicy 
przemysłowej. Gliwickie Stare Miasto przetrwało jednak 
te zmiany dzięki zlikwidowaniu duszącego gorsetu śre-
dniowiecznych obwarowań i połączeniu Starego Miasta 
z centrum przemysłowym. Pierwszym takim połączeniem 
była ulica Dworcowa, która przez większość XIX w. była 
z tego powodu główną gliwicką arterią komunikacyjną. 
Jednak dopiero wytyczenie i zbudowanie ulicy Zwycię-
stwa na przełomie XIX i XX w. ostatecznie połączyło 
wytworzoną w ciągu poprzedniego stulecia dzielnicę 
przemysłową z „unowocześnioną” Starówką w jeden 

organizm miejski.
Gliwickie Stare Miasto było świadkiem wielu 

ważnych dla miasta i regionu wydarzeń histo-
rycznych, takich jak rządy nad miastem husytów 
w XV w., obrony przed wojskami protestanckimi 
w XVII w., wizyty cara rosyjskiego w XIX w. (przy-
puszcza się, że nocował w hotelu „Deutsches 
Haus” lub w domu kupca F. Gallego w Rynku), 
czy wizyty w drugiej połowie XIX w. wybitnych 
europejskich pisarzy: Honoriusza Balzaka i Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego, którzy nocowali 
w nie istniejącym już hotelu „Pod Złotą Gęsią” 
przy ul. Matejki.

Nie przypadkowo więc 18 września, spaceru-
jąc z przewodnikiem po Starym Mieście w Gliwicach będziecie Państwo 
mieli okazję spotkać pamiątki przeszłości z różnych epok zespolone 
w jedną nierozerwalną historyczną całość, której częścią i my jesteśmy.

W poprzednim wydaniu MSI błędnie przypisaliśmy autorstwo zdjęcia W. von 
Blandowskiemu. W rzeczywistości autor opublikowanego zdjęcia pozostaje nieznany. 
Za pomyłkę przepraszamy.

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI 
Muzeum w Gliwicach, będąc w fazie intensywnych przygotowań do II Gliwickich Dni Dziedzictwa 

Kulturowego, pragnie zaprosić do współpracy zainteresowanych tym projektem, pasjonatów, znawców 
historii Gliwic i Górnego Śląska, oraz wszystkich, którzy uznają, że ich pomoc może okazać się cenna 
dla organizatorów Dni.

Muzeum swoją propozycję współpracy na zasadzie wolontariatu kieruje do osób pełnoletnich i za-
strzega sobie możliwość wybrania ograniczonej ilości ofert. Oferty pisemne zawierające dane osobowe 
wolontariusza (imię, nazwisko, wiek, wykształcenie) oraz skrócony list motywacyjny należy składać 
w sekretariacie Muzeum (ul. Dolnych Wałów 8a) do 6 września 2004 r. lub przesłać go drogą mailową 
na adres: info@muzeum.gliwice.pl.

 Wierzymy, że podjęcie z nami współpracy w ramach imprezy, w której w 2003 roku wzięło udział 
blisko 14 tysięcy osób, pozwoli Państwu na zdobycie nowych doświadczeń i wykorzystanie osobiste-
go potencjału. GDDK odbędą się od 18 do 19 września, w godzinach od 9 do 22 (godziny pracy do 
indywidualnego określenia).

Dyrekcja Muzeum w Gliwicach

II GLIWICKIE 
DNI DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO

WSPÓŁORGANIZATOR:
- Samorząd Miasta Gliwice.
DOFINANSOWANIE:
- Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego.
PATRONAT MEDIALNY:
- TVP3 Katowice,
- Gazeta Wyborcza,
- Nowiny Gliwickie,
- Radio Plus,
- Miejski Serwis Informacyjny,
- Spotkania z Zabytkami,
- Gliwicki Magazyn Kulturalny,
- Miesięcznik ŚLĄSK.

Ratusz w Gliwicach, lata dwudzieste 
XX wieku. 

Starówka z lotu ptaka, 1929 r. 
fot: archiwum Muzeum w Gliwicach

MUZEUM INFORMUJE
Z przyczyn technicznych 29 (niedziela) i 30 (poniedziałek) sierpnia ekspozycje oraz biblioteka 

w Willi Caro będą niedostepne dla zwiedzających. 
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EKSTREMALNE 1000 MIL
Europejskie Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice, działające w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów 

Uczelni Technicznych, zorganizowało obóz „1000 B.E.S.T. miles – the Best Exploration Survival Tour” dla 25 śmiałków 
z całej Europy. Na przełomie lipca i sierpnia do Gliwic przyjechali wybrani studenci, którzy przemierzyli po różnych 
zakątkach Polski  ponad 1600 km, czyli 1000 mil. 

O projekcie opowiada jego koordynator, Jacek Karasiński:„Ideą obozu było ukazanie  Polski w sposób odmienny, wyjątkowy. Po-
łączenie sportów  ekstremalnych oraz wspólnej wielokulturowej  zabawy było doskonałym środkiem na udane wakacje. Uczestnikom 
przygotowaliśmy ponad dwutygodniową eksplorację naszego kraju. W każdym z pięciu regionów, w których przebywaliśmy, była 
okazja do sprawdzenia swoich sił w kolejnej dyscyplinie. Codzienna dawka adrenaliny oraz przyjacielska atmosfera wśród uczestni-
ków wspierała grupę oraz mobilizowała 
do wykorzystania każdej chwili.

Uczestnicy zwiedzali Gliwice z lo-
tu ptaka  podczas ekscytującego lotu  
szybowcem. Kolejna trzydniowa baza, 
położona w Dolinie Kobylańskiej w Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej,  była  próbą 
odwagi  podczas  zajęć alpinistycznych 
zapewnianych przez grupę „Esperal”. Na-
stępny etap naszej wędrówki to północna 
Polska, Bory Tucholskie, trzydniowy spływ 
kajakowy po Brdzie,  przeplatany eskapa-
dami rowerowymi w głąb krainy. Ostatnim 
miejscem naszego namiotowego obozu 
było małe miasteczko Łącko słynące ze 
swojego unikatowego trunku (śliwowicy 
– przyp. red.). Tor kajakowy, gdzie spę-
dziliśmy kilka dni, był bazą wypadową 
dla raftingu na Dunajcu, czyli spływu 
pontonowego. Naszymi instruktorami 
byli uczestnicy wyprawy kajakowej „Hi-
malayak”, która pokonała bezlitosną rzekę 
Everestu. Po 12 dniach pobytu z dala od 
cywilizacji, wróciliśmy – zwiedzając po 
drodze krakowskie zabytki  - do naszej 
początkowej bazy w Gliwicach. 

Sześć miesięcy przygotowań i ciężka 
praca grupy organizatorów sprawiła, 
iż dla każdego z nas były to naprawdę 
niesamowite i wspaniałe wakacje - po 
prostu the BEST. Marzenia jednak się 
spełniają...”

Kristof Vandoorne z Ghent (Belgia), student elektroniki:

„Do Gliwic przyjechałem wraz z kolegą z Belgii. Co prawda wcześniej się nie znaliśmy, ale było 
nam raźniej. Już w pierwszy dzień spotkała nas naprawdę miła niespodzianka - pojechaliśmy do 
Aeroklubu Gliwickiego, gdzie wszyscy uczestnicy mieli okazję... polecieć szybowcem (z instrukto-
rem oczywiście!). Dla mnie było to niesamowite przeżycie, ale nie bałem się i - tak jak pozostali 
- poleciałem. W drugi dzień organizatorzy zabrali nas na paintball. To była naprawdę dobra zabawa. 
Jeśli chodzi o samo miasto Gliwice, to nie miałem tu możliwości poznać wielu gliwiczan, ale wydaje 
mi się, że jest to miasto bardzo aktywne. Sądzę, że naprawdę miło tutaj studiować, ponieważ to 
chyba dość małe miasto. Nie czuje się w ogóle, że Gliwice mają ponad 750 lat, ale za to widać, że 
miasto się rozwija i że ma wiele szans na rozwój. Jeszcze nie wiem, czy wrócę tu za rok, ponieważ 
nie mam zwyczaju przyjeżdżać do tego samego kraju dwa razy, ale... zobaczymy. Jeśli organizatorzy 
przygotują naprawdę ekstremalny obóz, to czemu nie.” 

Obóz już się zakończył, ale organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku znowu podejmą 
wyzwanie. Patronat nad projektem objął Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Ryszard Wilk.

Marta Furtak

Grupa BEST-u podczas spływu kajakowego
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EUROSCOLA
młodzieżowy dodatek europejski,
promujący edukację obywatelską

wydawany przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Akademia Edukacji Europejskiej”

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

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

SONDAŻ EUROSCOLI

Co sądzi Pan o wprowadzeniu 
zakazu palenia w gliwickich 

restauracjach i pubach?

Jestem przeciwny takiemu zakazowi. 
Większość ludzi przy alkoholu lubi sobie 
zapalić. Sądzę, że lokal prędzej straciłby 
klientów niż ich zyskał, ale gdyby gro-
ziła kara za złamanie przepisów to nie 
zaryzykowałbym. Rozumiem, gdyby 
zakaz obowiązywał w restauracjach, 
ale w pubach....?!

Ryszard Łuszczak 
„Hemingway Club”

Jeśli taki zakaz zostanie wprowadzo-
ny, to trudno będzie go wyegzekwować, 
a poza tym na pewno stracilibyśmy 
klientów. Dla potrzeb klientów wydzie-
liliśmy miejsca dla osób niepalących i dla 
palących. Oczywiście, gdyby zakaz taki 
istniał to przestrzegalibyśmy go i nie 
narażałbym się, by płacić grzywnę.

Pracownik
„Szuflandia Cafe Pub”

Rozmawiała: Marta Furtak

CIĘŻKIE CZASY DLA PALACZY

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za najskuteczniejsze metody 
walki z tytoniem uznaje kampanie propagandowe, zakaz reklamy produktów 
tytoniowych, wysokie podatki na papierosy i zakaz palenia w miejscach 
publicznych. Ostatnią z wymienionych metod - mimo, że wzbudza wiele 
kontrowersji - zastosowano już w kilku krajach europejskich i dwóch 
stanach amerykańskich. 

Palaczy zaczęli „gnębić” Amerykanie wprowadzając zakaz palenia w miejscach 
publicznych Nowego Jorku i Kalifornii. Od 29 marca zakaz palenia tytoniu w miej-
scach pracy i zamkniętych pomieszczeniach publicznych (m.in. w pubach, barach 
i restauracjach) oraz w środkach transportu obowiązuje w Irlandii. Dwa miesiące 
później podobny zakaz wprowadziła Norwegia, a pod koniec lipca Czarnogóra. 
Możliwe, że w ślad za nimi pójdą kolejne kraje europejskie. 

Puby to część irlandzkiej tradycji (hm, chyba nie tylko irlandzkiej). Kufel piwa 
w jednej ręce, papieros w drugiej... W kraju, w którym liczba barów przekracza 
10 tysięcy, na pierwszym miejscu, w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” 
(Irlandia wydaje miliard euro rocznie na leczenie palaczy), postawiono jednak 
zdrowie. Zakaz palenia w miejscach publicznych ma chronić osoby niepalące przed 
mimowolnym wdychaniem dymu tytoniowego, które zwiększa ryzyko zachorowania 
na raka płuc nawet o 40 procent. Mimo, że 28 procent Irlandczyków pali, inicjatywę 
poparły cztery piąte społeczeństwa. 

Postanowiłam sprawdzić, jak na podobny zakaz zareagowaliby znajomi pa-
lacze. Wśród nałogowców nikt nie przyjął pomysłu z entuzjazmem. Dominowało 
oburzenie i mocne słowa - że to „zamach na wolność”, że „palą świadomie”, że 
nikt im nie musi pomagać w podjęciu decyzji o rzuceniu itd. Pozytywne opinie 
wyrażali natomiast niepalący, których drażni dym i to, że po powrocie z pubu 
śmierdzi ich ubranie. 

Stwierdzenie, że palenie szkodzi jest truizmem. Paląc nie myśli się o skutkach: 
„kilka papierosów dziennie nie zaszkodzi”  to znana większości palaczy racjonaliza-
cja. Jednak statystyki pozbawiają ten nałóg cech niewinności: 9 milionów Polaków 
wypala rocznie ok. 9 miliardów (!) papierosów, co sytuuje Polskę w czołówce krajów 
o największej konsumpcji tytoniu na świecie. W Polsce każdego roku umiera 100 tys. 
osób z powodu chorób, które mają bezpośredni związek z paleniem tytoniu. 

Prawdopodobnie trudno będzie wyegzekwować zakaz palenia, zwłaszcza w week-
endowe wieczory, kiedy puby są najtłumniej odwiedzane. Czy ludzie mniej chętnie 
będą wychodzić z domu? Czy puby zaczną świecić pustkami? A może powstaną 
obywatelskie listy sprzeciwiające się zakazowi? W Irlandii, po ogłoszeniu zakazu,  
zdecydowany sprzeciw wyrazili właściciele lokali gastronomicznych, obawiając 
się utraty klientów, a co za tym idzie - konieczności zwolnienia pracowników. 
Bunt może jednak okazać się kosztowny - za złamanie zakazu grozi grzywna do 
3 tysięcy euro. 

Palacze w Europie mogą spodziewać się kolejnych „ataków”. Przykład idzie 
z góry - od 1 maja nie wolno palić w żadnym z pomieszczeń biurowych Komisji 
Europejskiej ani w znajdujących się w jej siedzibie restauracjach.

Katarzyna Lukoszek

DIALOG BEZ BARIER
Od 18 do 25 lipca 2004 r. Centrum Kształcenia i Dialogu „The-

otokos” po raz kolejny gościło młodych ludzi z krajów europej-
skich.  Studenci i uczniowie z Włoch, Bułgarii i Łotwy oraz Polski 
uczestniczyli w programie zatytułowanym „Poznajmy się lepiej”, 
którego głównymi założeniami było: przezwyciężanie barier, prze-
łamywanie stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności 
i kulturze młodych ludzi, a jednocześnie wypracowanie wspólnej 
płaszczyzny do komunikowania. Uczestnicy przyjechali na spotkanie 
z bagażem własnych doświadczeń i poglądów ukształtowanych 
w lokalnych środowiskach. Atmosfera wymiany międzynarodo-
wej była bardzo dobra, grupa świetnie ze sobą współpracowała 
i spędzała czas, zwiedzając zabytki, bawiąc się i uczestnicząc 

w warsztatach. Podczas spotkania narodziło się wiele szczerych 
przyjaźni. Wszystko to sprzyjało owocnej pracy, która przyczyniła 
się do osiągnięcia wcześniej ustalonych celów. Środki na wymianę 
pozyskano z unijnego programu „Młodzież”.

W lipcu Centrum Theotokos pełniło również rolę gospodarza 
dla 16 amerykańskich gości, którzy w czasie pobytu w Gliwicach 
pracowali jako wolontariusze w ramach programu budowy domów 
„Habitat for Humanity”. 

Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos” powstało w 1997 r. 
Jest instytucją o charakterze edukacyjnym. Organizuje spotkania 
europejskie, programy edukacji obywatelskiej i europejskiej oraz 
szkolenia z zakresu zarządzania.

Jacek Ogrodniczek (Theotokos)
Aleksandra Śnieżek-Drapała

Gliwiccy laureaci Konkursu Wiedzy o Unii 
Europejskiej „Wygraj Brukselę”, zor-
ganizowanego przez Stowarzyszenie 
Akademia Edukacji Europejskiej i Śląski 
Związek Gmin i Powiatów:
Waldemar Plaza - LP nr III,
Marcin Senderski - II LO,
Krzysztof Skrodzki - III LO,
Alan Staszczyk - VII LO,
Szymon Susabowski - IV LO.
Pełna lista 40 zwycięzców, którzy we 
wrześniu pojadą do Brukseli, znaj-
duje się na stronie internetowej: 
www.euroscola.gliwice.pl
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 Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach, ul. Fredry 6,

organizuje przetargi nieograniczone na

q
wykonanie kapitalnego remontu dachów 

pawilonów Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25. 

Termin składania ofert: 20 września 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 20 września 2004 r. o godz. 11.00.

q
wykonanie remontu Domu Przedpogrzebowego 

na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach. 
Termin składania ofert: 24 września 2004 r. do godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert: 24 września 2004 r. o godz. 11.00.

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 podpunkcie 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 usta-

wy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie,

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

§ 3
Wysokość środków publicznych przezna-
czonych 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 października 2003 r. w sprawie wzo-
ru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie 
zadania publicznego i wzoru sprawoz-
dania 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 doty-
czy.

3. Dotacja zostanie przyznana tylko na 
zadanie, które realizowane będzie na 
rzecz mieszkańców Miasta Gliwice, 
na jego terenie 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 projek-
tu oraz zbieżność z celami zadania 
(oceniane w skali 0-3 punktów),

2) społeczne – dostępność realizowa-
nego przedsięwzięcia dla mieszkań-
ców i przewidziana liczba odbiorców, 
oraz zapotrzebowanie społeczne na 
usługi świadczone w ramach projektu 
(oceniane w skali 0-4),

3) finansowe – koszty realizacji plano-
wanego zadania, ocena kosztów 
kalkulacji zadania pod kątem ich 
celowości, oszczędnego wykorzy-
stania oraz efektywności wyko-
nania, 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 rozlicze-
nia dotowanych zadań w latach 2002, 
2003 (oceniane w skali 0-4).

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

8. Rozpatrzenie ofert nastąpi do 20 listo-
pada 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 
zawarcie przed datą rozpoczęcia reali-
zacji zadania umowy z zachowaniem 
formy pisemnej według wzoru określo-
nego w rozporządzeniu 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 sprawoz-
dania merytorycznego i finansowego z 
wykonanego zadania zgodnie ze wzorem 
określonym w rozporządzeniu wymie-
nionym 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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
zatrudni pracownika 

do Wydziału Inwestycji i Remontów
Kandydaci winni posiadać:
● wykształcenie wyższe techniczne w specjalności budowlanej 

– drogowej,
● staż pracy minimum 3 lata,
● aktywne uprawnienia wykonawcze w branży drogowej lub 

budowlanej bez ograniczeń zawierające branżę drogową,
● zdolność do pracy w warunkach stresu, komunikatywność, 

dyspozycyjność.
Mile widziana:
● obsługa komputera w stopniu dobrym (Word, Excel, Power 

Point),
● znajomość języka angielskiego.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało przygo-
towanie zakresu techniczno-rzeczowego inwestycji drogowych 
i ogólnobudowlanych, nadzorowanie realizacji inwestycji (zarówno 
wykonywania opracowań projektowych jak i robót budowlanych), 
rozliczanie ww. inwestycji i umów, wszelkie prace koncepcyjne 
z tym związane.
Zatrudnienie nastąpi na czas określony (7 miesięcy).

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 3 września 2004 r.
Oferty winny zawierać:
● list motywacyjny,
● CV z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-

nych 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 kwalifi-

kacje.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandy-
datami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Zgodnie z art.35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, 
poz. 543 z póź. zm.)

Prezydent Miasta Gliwice informuje, 
że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy Placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do 
zbycia: 
- nr 75 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 74 do 31 sierpnia  2004 r.,
- nr 76 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 77 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 78 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 79 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 80 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 82 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 83 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 84 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 85 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 86 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 87 do 27 sierpnia  2004 r.,

- nr 88 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 89 do 27 sierpnia  2004 r.,
- nr 90 do 31 sierpnia  2004 r.,
- nr 91 do 31 sierpnia  2004 r.,
- nr 92 do 2 września  2004 r.,
- nr 93 do 2 września  2004 r.,
- nr 94 do 2 września  2004 r.,
- nr 95 do 2 września  2004 r.

Wykazy ogłasza się w celu umoż-
liwienia zgłoszenia ewentualnych 
roszczeń do nieruchomości 
umieszczonych w wykazach.



OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY

7MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY - GLIWICE - www.um.gliwice.pl

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

Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

w Gliwicach, ul. Słowackiego 58 B, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 

dostawę posiłków dla podopiecznych ośrodka.
Termin składania ofert: 21 września 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 21 września 2004 r. o godz. 9.15.

Szpital Wielospecjalistyczny 
w Gliwicach, ul. Kościuszki 1

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na 
zakup wraz z dostawą produktów 

leczniczych – leków.
Termin składania ofert: 5 października 2004 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 5 października 2004 r. o godz. 11.30.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

Wrzesień 2004 r.
1 września obszar pomiędzy ulicami: Słowackiego, Kościuszki,  
  Daszyńskiego,
2 września obszar pomiędzy ulicami: Styczyńskiego, Andersa,  
  Daszyńskiego od ulicy Husarskiej do ulicy Ficka,
3 września Dolnej Wsi, Wójtowska, Słoneczna, Południowa, 
  Zachodnia,
6 września Daszyńskiego od Ciupków do Tokarskiej,
7 września Dzielnica Ostropa od ulicy Tokarskiej,
8 września Dzielnica Wilcze Gardło,
9 września Dzielnica Sośnica-Osiedle Żeromskiego, ulica  
  Sikorskiego oraz ulice przyległe po prawej stronie  
  od ulicy Młodzieżowej do ulicy Młodego Górnika,
10 września Dzielnica Sośnica-Osiedle Bema oraz ulice przyległe  
  do ulicy Sikorskiego  po lewej stronie od ulicy  
  Wielickiej do ulicy Sztygarskiej,
13 września ulice Jagiellońska, Bł. Czesława, Zabrska, W. Pola,  
  Robotnicza, Franciszkańska, Kr. Tamy   
  z ulicami przyległymi,
14 września Zwycięstwa z ulicami przyległymi,
15 września Sienkiewicza, Konopnickiej, Dubois,   
  Wybrzeże Armii Krajowej, Bohaterów Getta  
  Warszawskiego, Plac Piastów, Piwna, Mitręgi,
16 września Chorzowska lewa strona oraz ulice przyległe z lewej  
  strony: Elżbiety, Młodego Hutnika, Idy, Grażyny,
17 września Chorzowska prawa strona oraz ulice przyległe  
  od Okrzei do Dębowej,
20 września obszar pomiędzy ulicami: Traugutta, Dąbrowskiego,  
  Poniatowskiego, Skowrońskiego,
21 września Tarnogórska prawa strona z przyległymi do drogi  
  krajowej nr 4 oraz Podlesie z przyległymi,
22 września Tarnogórska lewa strona z przyległymi do drogi  
  krajowej nr 4 oraz obszar pomiędzy ulicami: Kolberga,  
  Warszawska, Lubliniecka, Toszecka z przyległymi,

23 września Oś. Powstańców Śląskich oraz obszar pomiędzy  
  ul. Warszawską, Toszecką, a drogą krajową nr 4,
24 września Tarnogórska od drogi krajowej nr 4 prawa strona,
27 września Tarnogórska od drogi krajowej nr 4 lewa strona,
28 września Strzelnicza oraz Myśliwska z ulicami przyległymi,
29 września Oś. Obrońców Pokoju,
30 września obszar pomiędzy ulicami: Portową, Jana Śliwki a  
  Toszecką do drogi krajowej nr 4.

Październik 2004 r.
1 października  Toszecka od drogi krajowej nr 4 do dzielnicy  
  Czechowice z ulicami przyległymi,
4 października  Osiedle Kopernika,
5 października  Osiedle Kopernika,
6 października  Stare Łabędy od ulicy Starogliwickiej do Kanału  
  Gliwickiego,
7 października  Przyszowska i obszar na prawo pomiędzy   
  ulicą Przyszowską, torami kolejowymi,   
  a ulicą Toszecką oraz Osiedle Literatów,
8 października  obszar na lewo od ulicy Przyszowskiej, Osiedle 
  Kosmonautów wraz z ulicą Strzelców Bytomskich  
  oraz ulicami przyległymi,
11 października  obszar pomiędzy ulicą Główną, Oświęcimską,  
  a torami kolejowymi,
12 października  dzielnica Czechowice.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z okazji bezpłatnego pozbycia się 
niepotrzebnych sprzętów. Należy je wystawić przed posesję lub w miejscach 
wyznaczonych przez administratora budynku w godzinach porannych w dniu 
wywozu (określonym w harmonogramie).
Akcja wywozu przedmiotów wielkogabarytowych finansowana jest przez 
miasto Gliwice.

Marian Gawol
Prezes Zarządu - Dyrektor RETHMANN PUS

RETHMANN PUS Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, 
że na terenie miasta Gliwice będzie prowadzona

zbiórka odpadów tzw. „wielkogabarytowych” 
tj. starych mebli, sprzętów AGD i RTV itp. nie mieszczących się w pojemnikach i kontenerach.  

Harmonogram wywozu przedmiotów wielkogabarytowych

q
wykonanie uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych 
wraz z przemurowaniem i uszczelnieniem przewodów w budynku 

przy ul. Sokoła 6 i ul. Myśliwskiej 21. 
Zadanie 1: Wykonanie uporządkowania i dobudowy przewodów komino-
wych wraz z przemurowaniem i uszczelnieniem przewodów w budynku 
przy ul. Sokoła 6.
Zadanie 2: Wykonanie uporządkowania i dobudowy przewodów komino-
wych wraz z przemurowaniem i uszczelnieniem przewodów w budynku 
przy ul. Myśliwskiej 21.

Termin składania ofert: 3 września 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 3 września 2004 r. o godz. 10.00.

q
remont komina wraz z robotami dekarsko-blacharskimi 

w budynku przy ul. Świętojańskiej 45 m. 1-4-7 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 3 września 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 3 września 2004 r. o godz. 11.30.

q
modernizację instalacji centralnego ogrzewania 

w budynku mieszkalnym przy ul. Chodkiewicza 10-12-14 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 3 września 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 3 września 2004 r. o godz. 11.00.



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- nauczyciel języka angielskiego – wykształcenie 

wyższe, przygotowanie pedagogiczne, miejsce 
pracy: Gliwice,

- architekt – wykształcenie wyższe, obsługa kom-
putera (ARCHICAD), miejsce pracy: Gliwice,

- informatyk-programista – wykształcenie wyż-
sze, znajomość języka C ++, dobra znajomość 
języka angielskiego, miejsce pracy: Knurów,

- inżynier budowlany – wykształcenie wyższe, 
umiejętność kosztorysowania robót drogowych, 
znajomość języka angielskiego, miejsce pracy: 
teren Śląska,

- pracownik biurowy (1/2 etatu) – wykształcenie 
średnie, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
miejsce pracy: Gliwice,

- pielęgniarka higieny szkolnej – wykształcenie 
średnie medyczne, miejsce pracy: Gliwice,

- handlowiec – wykształcenie średnie, minimum 
3 lata doświadczenia, miejsce pracy: teren Ślą-
ska,

- sprzedawca – wykształcenie średnie, komunika-
tywność, zainteresowanie zdrową żywnością, mile 
widziany kurs fi tness, miejsce pracy: Gliwice,

- kucharz – wykształcenie średnie lub zawodowe, 
miejsce pracy: teren Śląska,

- pomoc kuchenna – wykształcenie zawodowe 
gastronomiczne lub doświadczenie, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: Gliwice,

- opiekunka – wykształcenie średnie, doświad-
czenie (praca z dziećmi), miejsce pracy: teren 
Śląska,

- opiekunka – wykształcenie średnie, doświadcze-
nie (praca z osobami starszymi), miejsce pracy: 
teren Śląska,

- sprzątaczka-salowa – orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności, miejsce pracy: Pyskowice,

- cieśla – miejsce pracy: Zabrze,
- brukarz – miejsce pracy: Zabrze, Gliwice,
- murarz-tynkarz – badania wysokościowe, mile 

widziane uprawnienia do obsługi rusztowań wi-
szących, miejsce pracy: Gliwice,

- murarz-płytkarz – miejsce pracy: Zabrze,
- stolarz budowlany – wykształcenie zawodowe, 

minimum 2 lata doświadczenia, miejsce pracy: 
Gliwice,

- elektryk – wykształcenie zawodowe, minimum 
2 lata doświadczenia, uprawnienia SEP do 1 KV, 
miejsce pracy: Gliwice,

- elektryk – wykształcenie zawodowe, orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności, miejsce pracy: Py-
skowice,

- elektronik – wykształcenie zawodowe, orzecze-
nie o stopniu niepełnosprawności, miejsce pracy: 
Pyskowice,

- mechanik samochodowy – wykształcenie zawo-
dowe, absolwent, miejsce pracy: Gliwice,

- blacharz samochodowy – miejsce pracy: To-
szek,

- spawacz – wykształcenie zawodowe, uprawnie-
nia MIG, MAG, miejsce pracy: Gliwice,

- ślusarz – wykształcenie zawodowe, miejsce pra-
cy: Gliwice,

- tokarz – wykształcenie zawodowe, minimum 
3 lata doświadczenia, mile widziana umiejętność 
obsługi tokarek sterowanych numerycznie, miej-
sce pracy: Gliwice,

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

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

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

- frezer – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata 
doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,

- prostowacz – wykształcenie zawodowe, minimum 
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

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 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  25 sierpnia - 2 września: 
  Spiderman 2 (15.00, 17.30, 20.00) 
KINO BAJKA
q  25 – 26 sierpnia: 
 Hazardzista (18.00), Osada (16.00, 20.00)
q  27 sierpnia - 2 września: 
 Pozew o miłość (18.45), Mama na obca-

sach (16.30, 20.30)


