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PO 65 LATACH
W niedzielę, 5 września br., odbędzie się w Gliwicach tradycyjny Bieg 

Pokoju. Imprezę organizuje GKS „Piast”. Sportowa rywalizacja rozpocznie się 
obok Gliwickiej Radiostacji. O godz. 13.30 na pięciokilometrową trasę wyruszą 
juniorzy (16-19 lat), a o godz. 14.00 na starcie głównego dziesięciokilometrowego 
biegu staną seniorzy oraz zawodnicy niepełnosprawni. Metę wyznaczono 
na stadionie „Piasta” przy ul. Okrzei. W godzinach od 13.00 do 15.00 na krótszych 
dystansach biegowych zmierzą się tam dzieci i ich rodzice. Wręczenie nagród 
przewidziano około godz. 15.00. – Bieg co roku w symboliczny sposób przypomina 
o tzw. „prowokacji gliwickiej” z 31 sierpnia 1939 roku. Odbędzie się już po raz 
ósmy. Za każdym razem uczestniczy w nim coraz więcej osób, także spoza granic 
naszego kraju. Tym razem udział zapowiedzieli mieszkańcy Ukrainy i Białorusi 
– informuje Tadeusz Gileta z GKS „Piast”. Zgłoszenia do udziału w Biegu Pokoju 
będą przyjmowane na stadionie w dniu zawodów od godz. 10.30 do godz. 13.00. 
Imprezę współfinansuje gliwicki samorząd, a patronat nad nią objął prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. 

W  godzinach od 10.00 do 14.00 będzie można też zwiedzić muzeum mieszczące 
się w budynku Radiostacji przy ul. Tarnogórskiej 129. W pomieszczeniach placówki 
zgromadzono zabytkowe urządzenia, pochodzące z lat trzydziestych XX wieku. 
Sama wieża jest unikatem inżynieryjnym w skali światowej. Zbudowano ją 
z drewna modrzewiowego. Belki zostały połączone śrubami mosiężnymi, bez 
użycia jakiegokolwiek żelaznego gwoździa. O przebiegu zdarzeń sprzed 65 lat 
można przeczytać na stronie internetowej: www.radiostacjagliwicka.republika.pl

(al)
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TAŻ TO LWÓW
W Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Skarbnika można oglądać wystawę fotografii 
pt. „Taż to Lwów”. Autor zdjęć - Krzysztof Zioło 
- jest dyrektorem Biblioteki Głównej Politechniki 
Śląskiej. 

W wolnych chwilach poświęca się swoim pasjom: 
turystyce i fotografii. Rezultatem jego wojaży były 
już m.in. ekspozycje: „Tureckie kontrasty”, „Alpej-
skie impresje” czy „Prowansalskie wędrówki”. Tym 
razem prezentuje efekt podróży sentymentalnej do 
krainy swoich przodków: Lwowa, Podola, Wołynia. 
Krzysztof Zioło kroczył ich śladami - odwiedzał miej-
sca, gdzie żyli rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, 
porównywał obrazy stworzone na podstawie opowia-
dań z rzeczywistością. Wystawa będzie czynna do 
końca września br. (al)

DOŻYNKI 2004
W niedzielę, 5 września br., w gliwickiej dzielnicy Ostropa odbędą się „Do-

żynki 2004”. Święto plonów rozpocznie się o  godz. 11.00 przejściem korowodu 
dożynkowego na trasie od zbiegu ulic Daszyńskiego i Architektów do kościoła 
p.w.  Ducha Świętego. Tam o  godz. 11.30 zostanie odprawiona msza święta 
dziękczynna. Od godz. 13.00 uroczystości przeniosą się na plac w sąsiedztwie 
kościoła. W programie przewidziano tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs 
na najpiękniejszą koronę oraz folklorystyczne prezentacje artystyczne. O godz. 
16.00 na pobliskim stadionie klubu „Carbo” rozpocznie się mecz piłkarski: 
DRUŻYNA GWIAZD kontra KSIĘŻA DIECEZJI GLIWICKIEJ. Organizatorem 
miejskiego święta plonów jest Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych wespół z zarządami Kółek Rolniczych i Kołami Gospodyń Wiejskich 
z Brzezinki, Czechowic, Ostropy, Wilczego Gardła i Wójtowej Wsi. Patronat 
nad imprezą objął prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.  (luz)

DOM PRACY TWÓRCZEJ
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gliwicach zamierza 

przekształcić swoją siedzibę przy ul.  Bankowej 10 w Dom Pracy Twórczej 
Środowiska Oświatowego. Plany przewidują adaptację obiektu do potrzeb 
nowoczesnego centrum edukacyjnego z salami komputerowymi, wykładowymi 
i seminaryjnymi, własną bazą poligraficzną, klubem, ośrodkiem nauki języków 
obcych oraz biblioteką z  czytelnią multimedialną. Inwestycja ma być w  części 
finansowana ze środków członków ZNP. Prezydent Gliwic objął honorowym 
patronatem realizację projektu. Pomysłodawcy przedsięwzięcia zakładają, że 
Dom Pracy Twórczej Środowiska Oświatowego w Gliwicach otworzy swoje 
podwoje we wrześniu 2005 roku. (luz)

PIKNIK Z KACZKĄ
Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza najmłodszych widzów na tradycyjny już 

wrześniowy piknik z bajkowymi bohaterami. Tym razem przygotowano „Piknik ze 
Złotą Kaczką”. Impreza odbędzie się w niedzielę, 5 września br. na dziedzińcu 
GTM. Początek – godz. 15.00. Wstęp jest bezpłatny. W programie przewidziano 
wiele konkursów: rysunkowy, taneczny, kręcenia kółkiem hula-hop, a  także 
- na najlepsze kwaknięcie. Oceniane będą również zrobione własnoręcznie 
kaczki. Nie zabraknie wspólnego szukania skarbu. Na zwycięzców czekają 
cenne nagrody – główną z nich będzie rower górski. Spotkanie uatrakcyjnią 
występy zespołu „Iskierka” z Gliwic. Jego opiekunowie Aleksandra Wysocka 
i  Michał Szuba poprowadzą dodatkowo krótką lekcję tańca. Spotkanie zakoń-
czy wspólne grillowanie. Do zabawy będą zachęcać: bajkowy Kacperek oraz 
tytułowa Złota Kaczka. Dzieci spotkają się też z  innymi bohaterami muzycznej 
baśni „Skarby Złotej Kaczki”.   (al)

TRANSAKCJA
W trzecim podejściu sprzedano wreszcie zabyt-

kowy budynek dawnego przedszkola przy ul. Lipowej 
3 w Gliwicach. Poprzednie dwa przetargi nie przy-
niosły rozstrzygnięcia. W ostatnim rozdaniu cena 
wywoławcza obiektu wynosiła 820.700 zł. Nabywcą 
nieruchomości - stanowiącej dotąd własność gminy 
Gliwice i obejmującej grunt o powierzchni 972  m2 oraz 
dwukondygnacyjny budynek użytkowy z poddaszem 
- została ostatecznie spółka pod nazwą „GZMO  2”. 
Zaoferowała ona w przetargu 1.100.000 zł. Do kasy 
miejskiej wpłaciła jednak tylko 50% tej kwoty, korzysta-
jąc z zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
stwarzającej finansowe preferencje wobec obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków (budynek przy ul.  Li-
powej 3 figuruje na takiej liście od 1983 roku). Nowy 
właściciel zamierza przeznaczyć obiekt na siedzibę 
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
„GZMO 2”. Została ona zawiązana przez osoby wy-
stępujące w imieniu dwóch spółek prawa norweskiego: 
„BORGESTAD INDUSTRIES AS” oraz „BORGESTAD 
FABRIKKER AS”. Dodajmy, że spółka „GZMO 2” pełni 
od niedawna rolę inwestora planowanej budowy cen-
trum rozrywkowo-usługowo-handlowego z  budynkiem 
biurowym, zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą wraz 
z rozbiórką budynków poprzemysłowych, znajdują-
cych się na terenie Gliwickich Zakładów Materiałów 
Ogniotrwałych. Przedsięwzięcie ma być realizowa-
ne w rejonie ulic Witkiewicza, Traugutta i Lipowej. 
Pozwolenie na budowę zostało wydane 21 maja br., 
a przeniesienie praw inwestorskich na nową spółkę 
nastąpiło 12 lipca br. (luz) 

KAJAK OD PREZYDENTA
W dniach od 10 do 12 września br. odbędzie się ósma edycja Ogólnopolskiego 

Spływu Kajakowego „Mała Panew”. Jego organizatorem jest Gliwicki Klub Kajakowy 
„WIKING”, działający przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych. Zawod-
nicy będą musieli przepłynąć 48 kilometrów na trasie: Krupski Młyn - Zawadzkie 
- Fosowskie. Przewidziano, że na starcie stanie około 150  kajakarzy. Zgłoszenia 
uczestnictwa w imprezie będą przyjmowane we wtorek, 7  września br., w siedzibie 
klubu przy ul.  Zabrskiej 41 w godzinach od 17.00 do 19.00. Osoby zainteresowane 
udziałem w imprezie mogą również dzwonić pod numer telefonu: 0503 894 545. 
Przedsięwzięciu tradycyjnie patronuje prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz, który 
podjął decyzję o ufundowaniu kajaka dla zwycięzcy współzawodnictwa. (luz)

fo
t. 

K.
 Z

io
ło



tygodnik

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

GRAFIKA I MALARSTWO 
Od wtorku, 31 sierpnia br., w Galerii w Ratu-

szu jest prezentowana wystawa prac graficznych 
i malarskich Anny Bednarz  pt. „Głowy”. Autor-
ka jest mieszkanką Gliwic. Ukończyła Wydział 
Grafiki, Malarstwa i Projektowania Graficznego 
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Te-
matem prac artystki są głowy – twarze, portrety 
ludzi. Stanowią one pretekst dla ukazania inte-
resujących struktur i faktur. Ekspozycję będzie 
można oglądać do 15 września br. (al)
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KRYZYSOWY SCENARIUSZ
W Gliwicach obradował Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego. Posiedzeniu 
przewodniczył wiceprezydent miasta - Andrzej Karasiński. Uczestnicy narady 
omówili przebieg lipcowej akcji ratowniczej, przeprowadzonej w następstwie 
karambolu drogowego, do którego doszło na ul. Oriona (osiedle Kopernika). 

Pod koniec ubiegłego miesiąca ciągnik siodłowy „Volvo” zderzył się tam z auto-
busem PKM linii „677”. Odtworzono minutowy scenariusz akcji, która trwała od godz. 
15.20 do godz. 18.30 w dniu 26 lipca br. Brali w niej udział policjanci, strażacy, lekarze 
pogotowia ratunkowego, a nawet personel medyczny śmigłowca sanitarnego z Katowic. 
Oceniono, że służby ratownicze wywiązały się należycie ze swoich zadań. Policyjny 
radiowóz oraz karetki pogotowia ratunkowego pojawiły się na miejscu wypadku w ciągu 
8 minut od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o zdarzeniu. Ostatni pacjent z grupy 
poszkodowanych pasażerów autobusu trafił zaś do szpitala po ok. 60  minutach od 
powiadomienia pogotowia. Odpowiada to obowiązującym standardom w tej dziedzinie 
- uznali członkowie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Stwierdzono, że 
współpraca poszczególnych służb ratowniczych przebiegała poprawnie. Lipcowe do-
świadczenia posłużyły uczestnikom posiedzenia do wyciągnięcia wniosków na temat 
sposobu prowadzenia podobnych akcji w przyszłości. (luz)

NAUCZYCIELSKI AWANS
Nowo mianowani nauczyciele złożą wkrótce 

uroczyste ślubowanie przed radami pedago-
gicznymi w Gliwicach. Obecnie przygotowy-
wane są dla nich akty nadania stopni awansu 
zawodowego. Otrzyma je 107 osób, które 
zdały egzamin w czasie letniej sesji. O przy-
stąpienie do egzaminu ubiegało się w sumie 
110 nauczycieli. Wnioski trzech osób zostały 
odrzucone, ponieważ nie spełniały wymogów 
formalnych zawartych w rozporządzeniu Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Pozostali 
kandydaci stawali przed komisją egzaminacyj-
ną. W gremium tym zasiadali: przedstawiciel 
organu prowadzącego placówkę oświatową 
czyli miasta Gliwice, dyrektor lub wicedyrektor 
szkoły, trzech ekspertów z  listy ustalonej przez 
MENiS oraz ewentualnie – na wniosek nauczy-
ciela – reprezentant związków zawodowych. 
Kandydaci musieli wykazać się dorobkiem za-
wodowym, znajomością przepisów dotyczących 
systemu oświaty oraz wiedzą m.in. z  dziedziny 
psychologii, pedagogiki i dydaktyki. (al)

JAK FINANSOWAĆ POLICJĘ?
Śląski Związek Gmin i Powiatów zwrócił się z wnioskiem do rządu o przygo-
towanie projektu nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej. Śląscy samo-
rządowcy zakwestionowali niefortunny art.  45 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 
2004 roku  (Dziennik Ustaw nr  17/2004, poz. 167). Wynika z niego, że z każdej 
wyasygnowanej z budżetu gminy i przekazanej Policji  dotacji - jednostka 
organizacyjna Policji winna wpłacić do budżetu państwa 40 % jej planowanej 
wysokości. 

„Wykreowana przez tak skonstruowaną normę prawną sytuacja stwarza fikcję 
pomocy stale niedofinansowanym jednostkom organizacyjnym Policji, a w istocie 
rzeczy stanowi ukryte finansowanie budżetu państwa ze środków jednostek sa-
morządu terytorialnego” – uznało Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów. W praktyce doprowadziło to do wstrzymania udzielania jednostkom 
Policji dotacji finansowych. Dozwolona ustawą pomoc w formie rzeczowej zrodziła 
natomiast uciążliwy obowiązek dodatkowych świadczeń podatkowych. 

Śląscy samorządowcy zaapelowali również do rządu o  przygotowanie projektu 
nowelizacji ustawy o Policji, w celu przywrócenia rozwiązań obowiązujących przed 
1 stycznia 2003 roku. Koszty funkcjonowania Policji powinny być po dawnemu po-
krywane z dotacji celowej na zadania Policji w  powiecie. Pozwoliłoby to na bliższe 
powiązanie jej działalności z lokalnymi potrzebami w  dziedzinie bezpieczeństwa 
i  porządku publicznego. Obecnie obowiązuje scentralizowany system finanso-
wania Policji. Wszelkie decyzje w tej materii podejmuje komendant główny Policji 
w  Warszawie.

Andrzej Brachmański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, nie poparł postulatu szybkiego przywrócenia poprzedniego systemu 
finansowania Policji szczebla powiatowego. W przesłanym Śląskiemu Związkowi 
Gmin i Powiatów piśmie wyraził opinię, że aktualnie obowiązujące rozwiązania 
prawne „pozwalają w  sposób harmonijny kojarzyć wymagania w zakresie funk-
cjonowania jednostek Policji jako organów administracji rządowej, z możliwością 
istotnego wpływu społeczności lokalnych na poprawę bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na obszarze ich działania”. Wiceminister Brachmański napisał też, że 
„bardziej miarodajna ocena obecnego systemu finansowania Policji wymaga nieco 
dłuższej perspektywy czasowej”. (luz)

fot. A. Bednarz



KŁAM, KŁAM, BYLE ŚMIAŁO...
W artykule „Interes na Bank”, opublikowanym 12 sierpnia 

2004 r., „Nowiny Gliwickie” po raz kolejny powracają do tropienia 
rzekomo tajemniczych transakcji gruntowych w związku z planowa-
ną inwestycją Carrefourۥa. Powód zda się być świeży – zalecenia 
pokontrolne NIK, wydane 14 stycznia 2004 r. Faktycznie jednak 
jest to kontynuacja serialu, niemalże już brazylijskiego, pod tytu-
łem „Kto i ile wziął pod stołem” – a że wziął, to pewne. Teraz tylko 
trzeba stworzyć pozory niezbitych dowodów potwierdzających 
przyjętą tezę. Fabuła jest zawiła, trudna do ogarnięcia, gdyż nie 
o dotarcie do faktów chodzi. W tekście „Interes na Bank” można 
m.in. przeczytać: 

1. „Problem bowiem w tym, że większość najbardziej interesu-
jących działek zostało przez Skarb Państwa lub gminę, pierwotnych 
właścicieli, sprzedanych podmiotom prywatnym w latach, kiedy 
metr liczony był w złotówkach. Jednym z nich jest, a w zasadzie był, 
Polski Bank Nieruchomości Sp. z o.o.[…] To ona w połowie lat 90. 
ubiegłego wieku, działając na zlecenie Carrefour zainteresowała 
się terenami w rejonie ulic Nadrzecznej, Kozielskiej i Czołgowej. 
W jakich okolicznościach i kiedy, cztery osoby, […] prezes W.Z. 
oraz dodatkowo M.U., R.M. i E.K. stały się właścicielami działek nie 
wiadomo. Pytania w tej sprawie kierowane do rzecznika prasowego 
UM zbywane są milczeniem.”

Prawda jak zwykle jest mniej skomplikowana, niż wyznaw-
com pewnej teorii się wydaje. Było to więc tak: W.Z. nabył działki 
od M.-P., E.M. i R.W.;  M.U. od  K.Sz. i J.R.; R.M od J.K., a E.K. 
od D.E.C. Tak więc owe cztery osoby kupiły ziemię od ośmiorga 
prywatnych właścicieli (w latach 1997 – 1999) – ani to ciekawe, 
ani sensacyjne. Grunty te nigdy wcześniej nie były własnością 
gminy, ani Skarbu Państwa !!! 

Zadaję więc gazecie „publiczne pytanie”: ile razy można, 
w różnych kontekstach, powtarzać tę samą bzdurę i zadawać 
pytania w tonie sugerującym tropienie wielkiej afery, owianej 
mroczną tajemnicą!? Góra porodziła mysz? Można powątpiewać, 
że tak dalece nie wie się, o czym się pisze. Odnosi się natomiast 
wrażenie, że gazeta testuje skuteczność maksymy „kłam, kłam, 
byle śmiało”. To przestaje być zabawne.

W jakich okolicznościach i kiedy autor tekstu stawiał powyższe 
pytania rzecznikowi prasowemu UM? Otóż nigdy. Nie mam zwy-
czaju unikać odpowiedzi i żadnego pytania postawionego przez 
przedstawicieli mediów nie zbywam milczeniem. 

2. „Krótko mówiąc, miasto jest tak przychylne dla inwestorów, 
że wyprzedza ich życzenia. W swej dobroci idzie jeszcze dalej, 
bo nie egzekwuje, przynajmniej do 2003 r., opłaty planistycznej, 
która jak wynika z wyliczeń Wydziału AiU wynosi ponad 5 milionów 
846 tys. zł.” 

Bez wątpienia klimat inwestycyjny w mieście jest dobry, co 
podkreślają zainteresowani. To źle? Czy są tacy, którzy byliby ra-
dzi, gdyby powiedzenie „im gorzej, tym lepiej” stawało się ciałem? 
Natomiast, co do dobroci, to chyba jednak … mała przesada. Inwe-
storów trzeba traktować poważnie, ale żaden z nich, jeśli sam jest 
poważny - a przecież tylko z takim warto rozmawiać - nie szanuje 
partnerów, którzy nie dbają o swoje. Do kasy miasta wpłynęło już 
4 miliony 200 tysięcy zł, także tytułem renty planistycznej, które 
wpłacił Carrefour.    

Marek Jarzębowski
P.S. Sprostowanie do przywoływanego tekstu zostało do „Nowin Gliwickich” 
wysłane. Czekamy na publikację.
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KUKLIŃSKA NA POŻEGNANIE
W minioną sobotę w Parku Chopina obok Palmiarni Miejskiej odbył 

się ostatni z czterech koncertów plenerowych z cyklu „Parkowe lato”. 
28 sierpnia br. wystąpiła popularna aktorka, piosenkarka i tancerka 
- Ewa Kuklińska. Przedstawiła m. in. własne wersje światowych szla-
gierów z repertuaru Lizy Minnelli i Edith Piaf, a także ciekawe inter-
pretacje współczesnych przebojów Jennifer Lopez czy  Geri Halliwell. 
Recital Kuklińskiej został bardzo ciepło przyjęty przez zgromadzoną 
w parku publiczność. W programie spotkania nie zabrakło również 
rozmowy z zaproszonym gościem imprezy. Był nim Paweł Gabara, 
dyrektor Gliwickiego Teatru Muzycznego. Mówił m.in. o planach re-
pertuarowych GTM na najbliższy sezon. Organizatorem „Parkowego 
lata” był gliwicki samorząd. (luz)

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.

www.muzeum.gliwice.plMUZEUM W GLIWICACH
MUZYKA W OGRODZIE
W niedzielę, 5 września br., o godz. 12.00 rozpocznie 
się koncert grupy TRES JAZZ. Wystąpią: Jakub Moroń 
(puzon), Przemysław Strączek (gitara), Robert Czech 
(fortepian), Piotr Fujcik (bass), Przemysław Sokół 
(perkusja) oraz gościnnie – Krzysztof Nowakowski 
(instrumenty perkusyjne). W programie znajdą się 
standardy muzyki rozrywkowej oraz smooth jazz. 
Wstęp na imprezę jest bezpłatny

KTO NIE MA MIESZKANIA?
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego organizuje Dni Otwarte w nowym gliwickim osiedlu przy 
ul. Żabińskiego. Osoby poszukujące mieszkania będą mogły zapo-
znać się tam z ofertą dotyczącą czynszowych lokali wznoszonych 
w ramach TBS. 

W piątek, 3 września br., w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w so-
botę, 4 września br., w godzinach od 9.00 do 16.00 zostaną udostępnione 
do oglądania mieszkania typu M-1, M-2 i M-3 o powierzchni od 33 m2 do 
67 m2. Znajdują się one w budynkach, które zostaną przekazane lokatorom 
już 16 września br. Podobne mieszkania powstaną jednak w kolejnych 
budynkach, których ukończenie przewidziano na 2005 rok. Obecnie trwa 
nabór chętnych zainteresowanych ich wynajmem. 

Mieszkania w TBS powstają dzięki wykorzystaniu nowoczesnych tech-
nologii budowlanych i ekologicznych materiałów. Są funkcjonalne i przygo-
towane do zamieszkania wraz z chwilą otrzymania kluczy. Wyposażono je 
w urządzenia kuchenne i łazienkowe, instalacje RTV i łącze internetowe. 
Ściany pokryto gładzią gipsową, a podłogi – panelami. Łazienki i kuchnie 
są wykafelkowane. Mieszkania posiadają balkony. Oferta jest skierowana 
do osób średnio zamożnych nie tylko z Gliwic. Kandydaci na najemców 
nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu. (al)
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DWA MIASTA - MIĘDZY ŚREDNIOWIECZEM A NOWOCZESNOŚCIĄ

II GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Najstarszym zachowanym zabytkiem żydowskim na terenie Gliwic 
jest stary cmentarz wyznaniowy przy ul. Na Piasku. Został on założony 
w 1815 r. zgodnie z zasadami religii mojżeszowej poza terenem zabu-
dowanym na przedmieściu Piasek.  Do założenia swojego miejscowego 
cmentarza gmina żydowska została zobowiązana rozporządzeniem 
królewskim władz pruskich z 24 maja 1814 r. Nakazywało ono rodzinom 
żydowskim, mieszkającym dalej niż jedną milę od 
cmentarza żydowskiego, obowiązkowo zatroszczyć 
się o własne pole grzebalne pod groźbą wydalenia 
z aktualnego miejsca pobytu.

 Nekropolia ma powierzchnię 0,63 ha. Na jej 
terenie można wyróżnić 7 kwater oddzielonych od 
siebie alejkami, w których pochowano około 1000 
osób. Do dnia dzisiejszego przetrwało około 600 
nagrobków. W 1845 r. za kadencji rabina Hirsza 
Jacoba Zuckermanna wprowadzono numerowanie 
nagrobków. Do dziś zachowały się nagrobki  po-
numerowane od numeru 1 do 900, w tym nagrobki 
z najstarszą numeracją: 1,3,5. 

Cmentarz posiada czytelny, zaplanowany 
układ przestrzenny z charakterystycznym w części 
środkowej wzgórzem – zwanym kwaterą „zasłużo-
nych”, gdzie spoczywa około 120 zmarłych. Przy 
głównym wejściu na cmentarz znajdują się obecnie 
ruiny dawnego domu przedpogrzebowego – domu 
„oczyszczenia”, gdzie dokonywano rytualnego ob-
mycia zwłok przed złożeniem do grobu.  Po drugiej 
wojnie światowej w budynku tym urządzono warsztat 
stolarski, a w latach 70-tych  mieściła się tu świetlica 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

Dominującą formą nagrobka tej nekropolii jest 
tradycyjna dla  żydowskiej sztuki sepulkralnej mace-
wa (z hebr. matzevah), czyli pionowo ustawiona płyta, zwieńczona półkoli-
ście lub trójkątnie z inskrypcją w języku hebrajskim, hebrajsko–niemieckim, 
zdobiona starotestamentowymi symbolami. Najczęstszym materiałem, 
z jakiego wykonane zostały pomniki nagrobne, jest szary piaskowiec. 

Najbardziej okazałą budowlą  na cmentarzu jest  grobowiec rodzinny 
Meyerów z 1900 r. w formie wolnostojącej kaplicy wykonanej w stylu neo-
klasycystycznym. Bardzo ciekawe, choć mocno zniszczone są szpalery 
grobowców wtopionych w mury cmentarza, utrzymane w stylistyce neokla-
sycznej. To w tej kwaterze pochowano wybitnych przedstawicieli gliwickich 
Żydów: Salomona i Friedricke Troplowitz, Paula i Josepha Kleczewskich 

– fabrykanta i honorowego obywatela Gliwic, 
radcę miejskiego oraz rodzinę Frankel, Freud.  
Na cmentarzu tym miejsce spoczynku znalazł 
także Salomon Lubowitz – były żołnierz armii 
napoleońskiej, znany jako jeden z pierwszych 
górnośląskich Żydów walczących o nadanie mu 
obywatelstwa państwa pruskiego. W kwaterze 
dziecięcej spoczywają pochowani w drugiej poło-
wie XIX w. brat i siostra Edith Stein, znanej jako 
święta  siostra  Teresa Benedykta od Krzyża. 
Ostatni pochówek miał miejsce w lutym 1937 r. 
W sierpniu 1939 r. cmentarz został przejęty jako 
nieruchomość żydowska przez Zrzeszenie Ży-
dów w Niemczech (Reichsvereinigung der Juden 
in Deutschland), które z czasem zmuszono do 
sprzedaży nekropolii. W czerwcu 1943 r. cmentarz 
został przejęty przez tajną policję państwową (ge-
stapo) w celu sprzedaży nagrobków jako surowiec 
kamieniarsko budowlany. Po 1945 r. nagrobki 
wykonane z granitu czy marmuru były rozkradane. 
O rozmiarach zniszczeń świadczy cała kwatera 
w północno wschodniej części cmentarza, gdzie 
po cennych nagrobkach zostały tylko zarośnięte  
granitowe cokoły. Ostatecznie cmentarz został 
zamknięty dla celów grzebalnych w 1953 r. 

W listopadzie 1973 r. władze miasta  stwier-
dziły, że nekropolia ta nie posiada żadnych warto-

ści artystyczno-zabytkowych i podjęto decyzję o likwidacji cmentarza. Jed-
nak trzy lata później, na szczęście, władze wojewódzkie anulowały zgodę 
na likwidację tej cennej historycznie nekropoli.

Oprac. na podstawie tekstu Dariusza Walerjańskiego

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 zastrzega sobie możliwość wybrania ograniczonej ilości ofert. 
Oferty pisemne zawierające dane osobowe wolontariusza (imię, nazwisko, wiek, 
wykształcenie) oraz skrócony list motywacyjny należy składać w sekretariacie Mu-
zeum (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 doświad-
czeń i wykorzystanie osobistego 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.

Muzeum w Gliwicach zaprasza zainteresowanych losami najstarszej gliwickiej 
nekropolii żydowskiej do zwiedzenia jej z przewodnikiem 19 września w ramach 
II Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Szczegóły organizacyjne na afi szach, 
stronach internetowych Muzeum oraz na łamach prasy lokalnej.

Archiwum Muzeum w Gliwicach, autor: Sz. Janiczek

STARY  CMENTARZ  ŻYDOWSKI



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

organizuje przetargi nieograniczone na

q
wykonanie wraz z dostawą stroisza jodłowego.

Termin składania ofert: 14 września 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 14 września 2004 r. o godz. 11.00.

q
zakup wraz z dostawą dwuosiowej przyczepy rolniczej (2 szt.)

Termin składania ofert: 16 września 2004 r. o godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 16 września 2004 r. do godz. 11.00.

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

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

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach, 

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na remont 
instalacji elektrycznej w klatkach schodowych wraz z zasilaniem 
w budynkach przy ul. Chorzowskiej 10, ul. Przyniczyńskiego 13, 

ul. Świętojańskiej 25a.

Termin składania ofert: 10 września 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 10 września 2004 r. o godz. 10.00.

Zespół Szkół Samochodowych 
w Gliwicach, ul  Kilińskiego 24A,

 ogłasza II przetarg nieograniczony 
na wykonanie remontu dachu na budynku szkoły.

Termin składania ofert: 13 września 2004 r. do godz.10.00.
Termin otwarcia ofert: 13 września 2004 r. o godz.10.10. 

15 września 2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie ZGM przy Placu Inwalidów 
Wojennych 12, w pokoju nr 2 rozpocznie się III ustny przetarg nieograni-

czony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów 25 o pow. 129,49 m2  (I piętro) wraz z oddaniem 

w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działek.

Położenie nieruchomości: Dolnych Wałów 25, działka nr 11, ark. mapy 5, 
obr. Gliwice, pow. 758 m2, KW 18060.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Cena wywoławcza lokalu nr 2:  64.307,00 zł.
Cena wywoławcza gruntu 25% wartości udziału (149/1000): 1.953,75 zł.
Cena wywoławcza nieruchomości: 66.261,00 zł.
Wadium: 6.626,00 zł. 
Minimalne postąpienie: 663,00 zł.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta Gliwice: tereny 
koncentracji usług.
Udział w przetargu będą mogły brać osoby fi zyczne lub prawne, które wpłacą 
określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach, ING Bank Śląski S.A. nr konta: 24 1050 1298 1000 
0022 7947 4098 i dostarczą dowód wpłaty wadium (lub jego kopię) w Biurze 
Obsługi Interesantów (parter) w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojen-
nych 12 do 10 września 2004 r. do godz. 14.00.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 8 września 
2004 r. o godz. 10.00.
Osoby fi zyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamo-
ści, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument upoważniający je 
do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.
Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zaoferowanej przez 

oferenta, który przetarg wygra,
- zwrotowi (przelewem) pozostałym osobom, które przetargu nie wygrają,
- przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od umowy notarial-

nej w wyznaczonym terminie.
Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych 
związanych z nabyciem nieruchomości. Osoba wygrywająca przetarg zobo-
wiązana będzie do uiszczania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek 
w wysokości 1% wartości działki. Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieru-
chomością przejmuje nabywca z chwilą zawarcia umowy notarialnej.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ogłasza 

q
że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z póź. zm.) 
w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwa-
lidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia: 

- nr 96 do 13 września 2004 r.,
- nr 97 do 13 września 2004 r.,
- nr 100 do 14 września 2004 r.,
- nr 101 do 14 września 2004 r.

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

q
że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. 
zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21 został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierają-
cy nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną 
do oddania w odpłatne użytkowanie nr 20/04 do 9 września 2004 r.
Wykaz ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń 
do nieruchomości umieszczonych w wykazie.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
informuje, 

q
pisemny przetarg 

nieograniczony na zakup zestawu wideokolonoskopowego.

Specyfi kację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie 
zamawiającego: Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze 
Obsługi Interesantów (BOI) na stanowisku ds. zamówień publicznych 
i przetargów. 
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfi kacji istotnych warunków za-
mówienia można uzyskać w BOI na stanowisku 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: 20 września 2004 r.do godz. 8.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamó-
wień publicznych i przetargów (parter).
Wadium: nie dotyczy.
Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2004 r.
Termin otwarcia ofert: 20 września 2004 r. o godz. 9.00, pokój 227.
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%.

q
przetarg nieograniczony na wykonanie boiska osiedlowego 
o powierzchni 1550 m2 z nawierzchnią trawiastą w Gliwicach 

na os. Kopernika, przy ul. Centaura.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 października 2004 r.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można odebrać 
w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na stanowisku ds. zamówień publicznych 
i przetargów lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfi kacji istotnych warunków za-
mówienia można uzyskać w BOI na stanowisku 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: 13 września 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesan-
tów – stanowisko ds. zamówień publicznych.
Termin otwarcia ofert: 13 września 2004 r. o godz. 11.00, pokój 131. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfi kacji istotnych warunków zamówienia, w art. 22 ust 1 oraz nie podle-
gają wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 
cena brutto – 100%.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ogłasza 



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

 w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
o zamówienie w trybie przetargu na: 

q
wykonanie sieci cieplnej do budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Żabińskiego w Gliwicach (III etap)

Termin składania ofert: 13 września 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 13 września 2004 r. o godz. 10.00.

q
przeprowadzenie pomiarów emisyjnych z instalacji 

eksploatowanych w Ciepłowni PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 14 września 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 14 września 2004 r. o godz. 10.00.

q
wykonanie kompaktowych stacji wymienników ciepła dla 

budynków mieszkalnych na os. Żabińskiego w Gliwicach (III etap)

Termin składania ofert: 20 września 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 20 września 2004 r. o godz. 10.00.
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Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów sp. z o. o. 
w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1,

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
niżej wymienionego używanego sprzętu:

l.p. nazwa środka trwałego nr środ. rok 
prod.

przebieg 
km/mtg

wycena zł 
(brutto)

podatek 
VAT

1 rozścielacz mas 
bitumicznych S-750 5-0109 1990 5542 

(od 1192) 15 000,00 zw

2 samochód Fiat 
Cinquecento SG 65847 7-0151 1995 200 000 6 000,00 zw

Termin składania ofert: 8 września 2004 r. do godz. 9.30.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się na tablicy ogłoszeń PRUiM sp. z o. o. 
lub otrzymać go w pok. 9 codziennie za wyjątkiem sobót i niedziel. 

Ponadto przedsiębiorstwo oferuje: 

q
do sprzedaży palety dębowe o wymiarach 100 x 60 x 3,5 cm 

(długość x szerokość x wysokość) w cenie 5 zł/szt.,

q
do wynajęcia barakowozy na kołach.

Informacji udziela: Andrzej Rozenblicki tel. 270-40-03, 0 605 684 683

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, Królewskiej 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



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- architekt – wykształcenie wyższe, umiejęt-

ność obsługi komputera (ARCHICAD), pro-
jektowanie obiektów budowlanych, miejsce 
pracy: Gliwice,

- bibiotekarz – wykształcenie wyższe, przygo-
towanie pedagogiczne, może być absolwent, 
miejsce pracy: Gliwice,

- brukarz – miejsce pracy: teren Śląska,
- elektryk – wykształcenie zawodowe lub śred-

nie, uprawnienia, miejsce miejsce pracy: teren 
Śląska,

- fl orysta – wykształcenie średnie, ukończony 
kurs bukieciarstwa, miejsce pracy: Knurów, 
Zabrze,

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

- fryzjer – wykształcenie zawodowe, miejsce 
pracy: Gliwice,

- ispektor ds. budownictwa – wykształcenie 
wyższe budowlane, uprawnienia konstrukcyj-
no-budowlane, przynależność do Izby Inży-
nierów Budownictwa, minimum 5 lat doświad-
czenia przy nadzorowaniu robót, co najmniej 
3 lata stażu w administracji państwowej lub 
samorządowej, znajomość obsługi kompu-
tera (WORD, EXEL), znajomość zakresu 
prawa budowlanego i prawa o zamówieniach 
publicznych, procedur współfi nansowania 
projektów z funduszy strukturalnych, mile 
widziana znajomość warunków kontraktowych 
FIDIC i języka angielskiego oraz doświadcze-
nie w realizacji zadań współfi nansowanych 
z funduszy przedakcesyjnych, miejsce pracy: 
Kraków,

- kelner – wykształcenie zawodowe gastrono-
miczne, miejsce pracy: Gliwice,

- kierownik budowy – wykształcenie średnie, 
minimum 5 lat doświadczenia, uprawnienia 
ogólnobudowlane, miejsce pracy: teren kraju,

- kucharz – wykształcenie zawodowe gastrono-
miczne, miejsce pracy: Karchowice,

- lakiernik samochodowy – miejsce pracy: 
Gliwice,

- malarz – wykształcenie zawodowe, badania 
wysokościowe, miejsce pracy: Gliwice i okoli-
ce,

- monter instalacji wodociągowych, kana-
lizacyjnych i gazowych – wykształcenie 
zawodowe, uprawnienia, miejsce pracy: Gli-
wice i okolice,

- murarz-płytkarz – wykształcenie zawodowe 
lub kurs, minimum 3 lata doświadczenia, 
uprawnienia, miejsce pracy: Gliwice, Mikołów,

- murarz-tynkarz – wykształcenie zawodowe, 
miejsce pracy: Gliwice i okolice,

- nauczyciel – organizacja pomocy społecz-
nej – wykształcenie wyższe, przygotowanie 
pedagogiczne, znajomość podstaw prawnych 
pomocy społecznej, rahabilitacji i ochrony 
zdrowia, miejsce pracy: Gliwice,

- nauczyciel kulturoznawstwa – wykształce-
nie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, 
miejsce pracy: Gliwice,

- nauczyciel przedmiotów związanych 
z rehabilitacją  – wykształcenie wyższe, 
przygotowanie pedagogiczne, znajomość 
kompleksowej rehabilitacji (rehabilitacja osób 
upośledzonych umysłowo), miejsce pracy: 
Gliwice,

- nauczyciel farmacji – wykształcenie wyższe, 
przygotowanie pedagogiczne, miejsce pracy: 
Gliwice,

- serwisant (sprzęt fryzjerski) – wykształcenie 
średnie, miejsce pracy: Gliwice,

- spawacz – wykształcenie zawodowe lub 
podstawowe, doświadczenie, uprawnienia 
ponadpodstawowe MIG, MAG, miejsce pracy: 
Gliwice,

- stolarz meblowy – wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie, prawo jazdy kat. B, miejsce 
pracy: Gliwice i okolice,

- tynkarz (ocieplanie budynków) – wykształ-
cenie zawodowe, badania wysokościowe, 
miejsce pracy: Gliwice i okolice.

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

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

PA L M I A R N I A

KINO AMOK
q  25 czerwca – 2 września: 
 PRZERWA WAKACYJNA
q  3 – 9 września: Hazardzista (20.00), 

Zostaję (16.00, 18.00)
q  10 – 16 września: Zakochany bez pamię-

ci (16.00, 20.00), Bon Voyage (18.00)
 
KINO TEATR „X”
q  1 – 2 września: Spiderman 2 (15.00, 

17.30, 20.00) 
q  3 – 16 września: Krucjata Bourne’a 

(16.00, 18.00, 20.00) 

KINO BAJKA
q  1 – 2 września: Pozew o miłość (18.45), 

Mama na obcasach (16.30, 20.30)
q  3 – 9 września: Mama na obcasach 

(16.30), Kobieta - Kot (18.30, 20.30)

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

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

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

•  w poniedziałki nieczynna


