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POD WSPÓLNYM DACHEM?
Niektóre z funkcjonujących w Gliwicach organizacji zrzeszających emerytów, 

kombatantów, rencistów, a także inwalidów borykają się z kłopotami finansowymi. 
Brakuje im m.in. pieniędzy na opłaty czynszowe za lokale, w których prowadzą 
swoją działalność. Proszą więc o pomoc prezydenta miasta, oczekując z jego 
strony decyzji o umorzeniu istniejących długów czynszowych. – A  tymczasem 
takie postępowanie byłoby sprzeczne z obowiązującym w naszym kraju prawem. 
Samorząd lokalny nie ma możliwości uznaniowego dofinansowywania organizacji 
pozarządowych poprzez np. pokrywanie ich zobowiązań finansowych, 
wynikających z samodzielnego użytkowania zajmowanych lokali – wyjaśnia Jan 
Kaźmierczak, zastępca prezydenta Gliwic. 

Władze miejskie chcą kompleksowo rozwiązać istniejący problem. 
– Wiadomo, że liczne organizacje społeczne korzystają z możliwości 
funkcjonowania w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, nie ponosząc 
dzięki temu żadnych opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali. Rozważana jest 
więc możliwość udostępnienia seniorom i kombatantom przestronnego lokalu 
w budynku przy ul. Kościuszki 35 (kilka pomieszczeń o  łącznej powierzchni ok. 
149 m2). Lokal po gruntownym odnowieniu i wyremontowaniu mógłby stać się 
filią GCOP. Gliwickie stowarzyszenia kombatanckie muszą jednak - w przypadku 
ewentualnego zaakceptowania propozycji - zgodzić się na prowadzenie 
działalności we wspólnym domu. Wymagałoby to również z ich strony rezygnacji 
z zajmowanych obecnie lokali. W zamian organizacje te mogłyby skutecznie 
funkcjonować we wspólnej siedzibie, nie płacąc za to ani złotówki – przekonuje 
Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy UM. Władze miejskie oczekują w tej 
sprawie wyraźnej deklaracji ze strony zainteresowanych. (luz)



CERAMIK
ZMIENIŁ SIEDZIBĘ

Od 1 września br. Zespół Szkół Ceramiczno - Elek-
trycznych funkcjonuje w swojej nowej siedzibie 
przy ul.  Bojkowskiej 16. Do tej pory mieścił się 
tam Zespół Szkół Budowlanych, teraz będą działać 
dwie placówki oświatowe. O  przeniesieniu „cera-
mika” zadecydowała w czerwcu br. Rada Miejska 
w Gliwicach. Uznano, że baza lokalowa (37 sal dy-
daktycznych i pracowni) będzie wystarczająca dla 
obydwu zespołów.

Prac adaptacyjnych nie udało się, niestety, przepro-
wadzić w planowanym terminie, czyli przed 31 sierpnia br. 
Pierwszy przetarg na roboty modernizacyjne, który odbył 
się 6 sierpnia br. nie przyniósł bowiem rozstrzygnięcia. 
Nie złożono żadnej oferty. 31 sierpnia br. zorganizowano 
więc drugi przetarg. Zwyciężył Zakład Budowlano Insta-
lacyjny „ALFA” z Gliwic. Roboty będą kosztować około 
243 tys. zł (brutto). Kwota ta zostanie wyasygnowana ze 
środków budżetu miejskiego. Przewidziano dwa etapy 
prac. Do 5 października zostaną one przeprowadzone 
w pomieszczeniach klasowych, bibliotece, pracowniach 
chemii, informatyki, elektrotechniki. Przed 15  listopada 
br. powinien zakończyć się drugi etap modernizacji, który 
obejmie m.in. pracownię ceramiczną, aulę i pomiesz-
czenia administracyjne. – Jak zapewniają dyrekcje obu 
szkół, prace nie przeszkodzą w ich normalnym funkcjo-
nowaniu, a zajęcia dydaktyczne będą prowadzone bez 
większych przeszkód - informuje Monika Gałażewska, 
naczelnik Wydziału Edukacji UM.

W nowej części dotychczasowej siedziby Zespołu 
Szkół Ceramiczno-Elektrycznych przy ul. Jana Śliwki 
12 będzie od przyszłego miesiąca funkcjonowało tym-
czasowo Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. 
Plany przewidują, że docelowo będzie się ono mieścić 
w obiektach po zlikwidowanej kopalni „Gliwice”. (al)
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ODCHUDZONE SZKOŁY
1 września br. w 58 placówkach oświatowych w Gli-

wicach (szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szko-
łach ponadgimnazjalnych i średnich) rozpoczęło naukę 
33.298 uczennic i uczniów. W porównaniu z ubiegłym 
rokiem szkolnym jest to spadek o 1.796 osób. Niż de-
mograficzny wpłynął też na zmniejszenie liczby dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym w Gliwicach. 
W 29  miejskich placówkach jest obecnie 3.289 malu-
chów. Przed rokiem w 30  przedszkolach było ich 3.488. 
– Jest jeszcze 179  wolnych miejsc w przedszkolach 
podległych władzom samorządowym miasta – infor-
muje Krystyna Błasiak, zastępca naczelnika Wydziału 
Edukacji UM. (luz)

DOŻYNKI  2004

W niedzielę, 5 września br., w gliwickiej dzielnicy Ostropa zorganizowano 
„Miejskie Dożynki 2004”. Barwny korowód przeszedł na trasie od zbiegu ulic 
Daszyńskiego i Architektów do kościoła p.w. Ducha Świętego. Odprawiono tam 
dziękczynną mszę świętą. Na placu w sąsiedztwie kościoła odbył się potem 
tradycyjny ceremoniał święta plonów. Starostowie dożynkowi – Rajnold Wowra z 
Wójtowej Wsi oraz Małgorzata Kuwaczka z Brzezinki – wręczyli bochen chleba z 
tegorocznych zbiorów Januszowi Moszyńskiemu, zastępcy prezydenta miasta. 
Niewątpliwą atrakcją popołudniowego programu artystyczno-sportowego był 
niecodzienny mecz piłkarski: KSIĘŻA DIECEZJI GLIWICKIEJ kontra RESZTA  
ŚWIATA. Rozegrano go na stadionie „Carbo” w Ostropie. Kapitanami drużyn 
byli: ks. Krystian Gałązka z parafii p.w. św. Józefa w Gliwicach oraz Andrzej 
Tomal, prezes klubu „Carbo”. Księża przegrali 3:5. Organizatorem miejskiego 
święta plonów był 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)
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tygodnik

dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
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NIE BYŁO NUDNO
Barbara Baranowska zrezygnowała 

z funkcji redaktora naczelnego „Miejskiego 
Serwisu Informacyjnego” i stanowiska za-
stępcy naczelnika Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Od 1 września 
br. objęła funkcję dyrektora Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu. Jej obowiązki w magi-
stracie przejął rzecznik prasowy UM, Marek 
Jarzębowski, który kieruje obecnie redakcją 
„MSI”.

Barbara Baranowska pracowała w UM 
od kwietnia 1999 roku. W tym czasie pozna-
liśmy ją jako osobę niezwykle energiczną 
i odważną. Oprócz wykonywania codzien-
nych obowiązków, chętnie angażowała się 
w organizację imprez kulturalnych. Przy-
gotowała ich wiele, m.in. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku,  
jubileusz obchodów 750-lecia miasta w Gli-
wickim Teatrze Muzycznym, zabawę sylwe-
strową na Placu Krakowskim czy spektakl 
„Carmina Burana” na Kąpielisku Leśnym. 
Potrafiła z otwarcia każdego małego miej-
skiego obiektu uczynić widowisko. Miało 
jasno sprecyzowane cele działania, a swoich 
racji broniła „jak lew”. Pomysły realizowała 
zawsze skutecznie i do końca. 

Choć pozornie można by ją uznać za 
eteryczną blondynkę, kierowała nami „mę-
ską ręką”. Wiele godzin spędziliśmy na 
wspólnych zebraniach roboczych podczas 
realizacji różnych przedsięwzięć. Takie 
spotkania przeradzały się często w „burze 
mózgów”. Kłóciliśmy się wtedy wszyscy 
długo i zażarcie, ale godzili zwykle szybko. 
Jedno musimy przyznać. Na pewno nie było 
nudno. Dziękujemy.

Biuro Prasowe UM

GŁOSOWANIE  W INTERNECIE
Od 1 września br. na stronie internetowej www.silesia-region.pl trwa głoso-

wanie w konkursie „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa śląskiego”. 
W tym roku zgłoszono 14 obiektów, w tym „Poszerzenie Cmentarza Lipowego 
w Gliwicach”. Każda osoba odwiedzająca stronę może o nich przeczytać, obej-
rzeć zdjęcia, plan sytuacyjny oraz dokonać wyboru najciekawszego projektu. 
Spośród prac, które otrzymają do 22 września br. najwięcej punktów, jury wyróżni 
najlepsze dzieła urbanistyczno – architektoniczne. Konkurs organizuje Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

Celem projektu „Poszerzenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach” było 
zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc pochówku w stosunku do potrzeb 
w mieście - przy zachowaniu maksymalnej ilości zieleni. Realizując inwestycję 
pozostawiono ponad 31 % istniejącego dotąd drzewostanu. Na swoich miejscach 
zostały m.in. 53 szczególnie cenne przyrodniczo okazy, ważne dla krajobrazu 
i kompozycji całości założenia. Około 200 drzew przesadzono na nowe miejsca 
i utworzono pasy zieleni o szerokości 5 metrów, okalające pola grzebalne. Prze-
widziano również nasadzenia: świerków, jałowca, tui, bukszpanów oraz okryć 
z bluszczów. Nowa część cmentarza posiada sieć wodociągową i kanalizacyjną 
oraz niezależny układ komunikacyjny z 80 miejscami parkingowymi. (al)

FAIR  PLAY
670 firm z całej Polski bierze udział w VII edycji ogólnopolskiego Programu 

Promocji Kultury Przedsiębiorczości pod nazwą „Przedsiębiorstwo Fair Play”. 
Wśród 88 firm zgłoszonych z województwa śląskiego znalazło się 5 przedsię-
biorstw gliwickich: „Control + Rework Service Polska”, Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej, ARPEX  FH, Fuchs Oil Corporation (PL) oraz Zakład Produkcji 
Urządzeń Elektrycznych GZE. Certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play 2004” 
zostaną przyznane firmom rzetelnym, działającym zgodnie z prawem i zasa-
dami etyki w biznesie. Dotychczasowe wyróżnienia w tej dziedzinie przypadły 
w  udziale podmiotom gospodarczym, które wykazały się „uczciwym postępo-
waniem w relacjach z klientami, kontrahentami, konkurencją, pracownikami, 
społecznościami lokalnymi, a także budżetem państwa”. Uroczyste ogłoszenie 
wyników tegorocznego konkursu nastąpi 3 grudnia br. w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie. (luz)

POWAKACYJNA SESJA
W czwartek, 9 września br., zbierze się Rada Miejska w Gliwicach. Radni 

będą debatować nad zagadnieniami dotyczącymi m.in.: prywatyzacji Szpitala 
Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1, ustalenia wysokości opłat za opiekę 
nad dziećmi w żłobkach miejskich, a także wszczęcia procesu prywatyzacji spółki 
„Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w  Gliwicach”. W programie obrad prze-
widziano również rozpatrzenie projektu zaskarżenia do sądu administracyjnego 
sierpniowego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego, który stwierdził 
nieważność jednej z lipcowych uchwał RM. Wojewoda zakwestionował przyjęte 
wówczas przez radnych zasady określania stawek z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości na niektórych obszarach Gliwic, dla których brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta. Wrześniowa sesja RM odbędzie się 
w gliwickim Ratuszu, gdyż obecnie trwa remont sali sesyjnej w  gmachu Urzędu 
Miejskiego. Początek posiedzenia - godz. 15.00. Szczegółowy porządek obrad 
– str. 11. (luz)
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MIEJSKI CZY WOJEWÓDZKI?
Wojewódzkie władze samorządowe nadal nie chcą przejąć 

prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gliwicach. Nie 
zgadzają się z argumentacją, że jest to placówka oświatowa o cha-
rakterze regionalnym, która nie powinna podlegać lokalnemu samo-
rządowi. Wicemarszałek województwa śląskiego, Sergiusz Karpiński, 
wystosował w tej sprawie pismo do Mirosława Sawickiego, ministra 
edukacji narodowej i sportu (kopia dokumentu została przesłana do 
UM w Gliwicach). Złożył w nim odwołanie od wcześniejszej opinii 
śląskiego kuratora oświaty na temat regionalnego charakteru Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Gliwicach. Przy sporządzaniu opinii 
-  napisał m.in. Sergiusz Karpiński – brano jedynie pod uwagę analizę 
miejsc stałego zamieszkania podopiecznych  oraz uczniów, nie wska-
zując przy tym, czy są to miejsca zamieszkania z terenu Gliwic, czy 
też z terenów powiatów ościennych. Z opinii nie można wyprowadzić 
wniosku, że zadania Ośrodka mają rangę zadań ponadpowiatowych 
w  rozumieniu przepisów ustawy z  27  czerwca 2003 roku o  zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
Postanowienie  ministra o uwzględnieniu bądź odrzuceniu złożonego 
odwołania będzie miało istotny wpływ na dalsze losy placówki przy 
ul Fiołkowej 24 w Łabędach. (luz)

CZWARTEK Z TYMONEM
Stowarzyszenie Muzyczne „Śląski Jazz Club” przygotowuje ko-
lejną imprezę z cyklu „Czwartek jazzowy z gwiazdą”. 16  wrze-
śnia br. w siedzibie klubu przy Placu Inwalidów Wojennych 1 
w Gliwicach wystąpi Tymon Tymański Band. Koncert rozpocz-
nie się o godz. 20.00. Jego współorganizatorem jest gliwicki 
samorząd.

Tymon Tymański to kompozytor, multiinstrumentalista, poeta 
i prozaik. W 1988 roku założył grupę MIŁOŚĆ - najważniejszy zespół 
polskiego jazzu następnej dekady. Formacja triumfowała na klubowych 
scenach aż do końca lat dziewięćdziesiątych czterokrotnie z rzędu 
została wybrana najlepszym zespołem jazzowym roku i ogłoszona naj-
lepszą grupą dekady (ankiety czytelników i krytyków „Jazz Forum”). MI-
ŁOŚĆ, rozwiązana w lecie 1992 roku, nagrała w sumie sześć albumów, 
w tym dwa z udziałem legendarnego amerykańskiego trębacza grupy 
ART ENSEMBLE OF CHICAGO, Lestera Bowiego. W międzyczasie 
w 1992 roku Tymański założył alternatywno-rockowe KURY. Oprócz 
prowadzenia swych dwóch sztandarowych zespołów wydawał płyty 
jako lider lub członek kilku innych grup. Formacja TYMON TYMAŃSKI 
BAND zagra w składzie: Ryszard Tymon Tymański (gitara), Marcin 
Ślusarczyk (saksofon), Ziut Gralak (trąbka), Wojciech Mazolewski 
(gitara basowa), Arek Skolik (perkusja). (al)

Świeżo upieczeni dyrektorzy gliwickich szkół mogą 
mieć wątpliwości, czy zgodnie z prawem pełnią swoje 
funkcje. Wojewoda śląski nieoczekiwanie wszczął postę-
powanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności 
lipcowych zarządzeń prezydenta Gliwic o obsadze-
niu stanowisk dyrektorów 10  placówek oświatowych 
w mieście. Kwestionowane zarządzenia dotyczą wyło-
nionych w drodze konkursów dyrektorów: Przedszkoli 
Miejskich nr 6, 20, 27 i 29, Szkół Podstawowych nr 20 
i 23, Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Technicznych, III LO, a także Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. Prezydent miasta 
powierzył im funkcje kierownicze na okres od 1 września 
br. do 31 sierpnia 2009  roku. Wojewoda uznał natomiast, 
że prezydent Gliwic nie miał prawa ogłaszać konkursów 
na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Zadanie 
to - w ocenie wojewody - przysługiwało wyłącznie Radzie 
Miejskiej.

ZA:
- Rozpatrujemy skargę mieszkanki Gliwic na sposób prze-
prowadzenia konkursu i dlatego wystąpiliśmy do władz Gli-
wic o przekazanie pełnej dokumentacji w tej sprawie. Nie-
stety, jeden z kluczowych dokumentów - pismo podpisane 
przez wiceprezydenta Gliwic, Jana Kaźmierczaka -  wpłynął 
do nas dopiero 13 sierpnia. Myślę, że miasto zaspało. Gdy-
by włodarze Gliwic nieco wcześniej poinformowali wojewo-
dę o swoich decyzjach, nie byłoby dziś tego całego zamie-
szania. Na odpowiedź  i ocenę stanu prawnego wojewoda 
ma 30 dni. Na razie zostało jedynie wszczęte postępowa-
nie, nie podjęto jeszcze żadnej decyzji. To normalna proce-
dura. Mamy wątpliwości prawne i zgodnie z prawem posta-
nowiliśmy to sprawdzić. Nie rozumiem więc nagłej histerii 
Urzędu Miejskiego. Jeżeli jednak nasze zastrzeżenia się 
potwierdzą, konkursy trzeba będzie powtórzyć – powiedział 
Krzysztof Mejer, rzecznik prasowy wojewody śląskiego 
(„Dziennik Zachodni” z 1 września br. – „Oświatowy ferment” 
i „Konkursowy ferment”, „Gazeta Wyborcza – Katowice” 
z 1 września br. – „Wojewoda daje lekcję”).

PRZECIW:
- Owa tajemnicza mieszkanka Gliwic to jedna z uczestniczek 
czerwcowych zmagań konkursowych w gliwickiej 
oświacie. Ze względu na brak istotnego dokumentu nie 
została dopuszczona do drugiego etapu rywalizacji. Ze 
strony wojewody nie było żadnego wystąpienia o „pełną 
dokumentację w tej sprawie”. Zwracano się natomiast 
„na raty” o przesyłanie różnych dokumentów, także 
takich, które nigdy nie powstały. Prezydent miasta nie ma 
obowiązku informowania wojewody o wynikach konkursów 
oświatowych. Przepisy się nie zmieniły. W odpowiedzi na 
prośbę urzędnika wojewody z 12 sierpnia, dokumenty 
zostały w dniu następnym wysłane. O jakim więc zaspaniu 
mowa?  Kwestionowanie powierzeń dyrektorskich funkcji 
na dwa dni przed rozpoczęciem roku szkolnego musiało 
wzbudzić poważny sprzeciw.  Zapowiedź ewentualnego 
powtórzenia konkursów dyrektorskich w 10 placówkach, 
bez żadnych merytorycznych przesłanek, zakrawa 
na kiepski żart, a o histerii może warto porozmawiać 
z osobami bezpośrednio zainteresowanymi – ripostuje 
Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy UM  w Gliwicach. 

(luz)
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W Gliwicach grasują wandale. Szczególnie pastwią się oni ostatnio 
nad pojemnikami na selekcjonowane odpady oraz wiatami dla pa-
sażerów na przystankach autobusowych PKM – alarmują miejskie 
służby komunalne. W połowie ubiegłego miesiąca spalono w Żerni-
kach kilka kolorowych pojemników na segregowane odpady.

Nie był to bynajmniej odosobniony akt wandalizmu. W pierwszym półroczu 
zniszczono w mieście 27 białych, żółtych i niebieskich pojemników na szkło, pla-
stik i papier. Większość z nich podpalono. Straty z tego powodu wyniosły ok. 48 
tysięcy złotych. Poważnym uszkodzeniom uległy też liczne wiaty przystankowe. 
W tym roku dewastowano głównie wiaty przy ulicach Tarnogórskiej, Chorzow-
skiej, Toszeckiej, Sikorskiego i Jedności. Wybite szyby i wyłamane siedziska 
– to najczęstsze skutki chuligańskiej agresji. Zmorą dla służb komunalnych są 
też mnożące się ostatnio przypadki dewastacji oraz kradzieży koszy na śmieci 
w obrębie wiat. Naprawy zniszczonych konstrukcji pochłonęły w pierwszym 
półroczu ok. 25 tysięcy złotych z budżetu miejskiego. - Nie wszędzie jednak 
obserwujemy objawy barbarzyństwa. Prawdziwą oazą spokoju są w mieście trzy 
dzielnice: Bojków, Ostropa i Brzezinka. Wandale je wyraźnie omijają – informuje 
Irena Dąbrowska, naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych UM. Czyżby chuligani mieli więc swoje terenowe preferencje? 

(luz)

SKUTKI WANDALIZMU
fo

t. 
A.
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POLSKA PRAPREMIERA
W piątek, 10 września br., 

w Gliwickim Teatrze Muzycznym 
odbędzie się polska prapremiera 
musicalu pt. „Grają naszą pio-
senkę”. Autorem tekstu sztuki 
jest słynny amerykański kome-
diopisarz Neil Simon, a twórcą 
muzyki - Marvin Hamlisch, wybitny 
kompozytor muzyki popularnej. 
Musical „Grają naszą piosenkę” 
(angielski tytuł: „They’re Playing 
Our Song”) miał prapremierę 
w broadwayowskim Imperial 
Theatre w 1979 roku. Był tam 
zagrany 1082 razy. Wielkim po-
wodzeniem cieszyła się również 
jego londyńska wersja. W Gli-
wickim Teatrze Muzycznym wy-
reżyserował go Jacek Chmielnik, 
aktor znany m.in. z ról w filmach 
Juliusza Machulskiego (obie 
części „Vabanku”, „Kingsajz”), 
autor i reżyser popularnych fars, 
od kilku sezonów współpracujący 
z GTM (reżyseria „Cyrulika sewil-
skiego” i „Zemsty nietoperza”, rola Horacego w „Hello, Dolly!”). Autorem scenografii jest Jacek Ukleja, ruch sceniczny opracowała Anna 
Siwczyk, a kierownictwo muzyczne objął Adam Mazoń. W postacie głównych bohaterów wcielą się: Agnieszka Greinert - aktorka związana 
z Teatrem Muzycznym w Łodzi, laureatka nagród i wyróżnień na festiwalach: Piosenki Aktorskiej w Lubinie, Piosenek Agnieszki Osieckiej 
w Warszawie, Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Julia Chmielnik - debiutująca na profesjonalnej scenie teatralnej oraz Przemysław Branny 
- aktor Teatru Bagatela i kabaretu Loch Camelot w Krakowie, laureat nagród na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Początek 
premierowego spektaklu - godz. 19.00. 

W związku z premierą zorganizowano konkurs na piosenkę o miłości. Wzięło w nim udział 90 osób z całej Polski, a także z Wielkiej 
Brytanii i Holandii. Do GTM nadesłano prawie 230 tekstów, związanych z różnymi gatunkami muzyki: piosenki poetyckie i kabaretowe, 
utwory hip-hopowe czy ballady rockowe.  Najmłodsza uczestniczka konkursu miała 12 lat, najstarsi autorzy - ponad 60.  Jury konkursu 
obradowało w składzie: Jacek Chmielnik, Adam Mazoń i Jacek Mikołajczyk. Pierwszą nagrodę otrzymała Dana Parys White. Drugie 
miejsce zajęli: Magdalena Dobosz i Rafał Fagas. Przyznano też wyróżnienie dla Moniki Jaworskiej. (al)

JESIEŃ W BIBLIOTECE
*** Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że od 3 września br., z powodu wymiany 

okien w jej siedzibie przy Placu Inwalidów Wojennych nieczynne są wypożyczalnie dla 
dorosłych i dla dzieci oraz czytelnie – naukowa i prasy. Zakończenie prac przewidziano 
na koniec września. Czytelnicy zainteresowani prasą codzienną mogą korzystać z Bi-
blioteki Centralnej przy ul. Kościuszki, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 19.00, a w sobotę od 9.00 do 14.00. 

*** W piątek, 10 września br., o godz. 17.00 w Filii nr 9 MBP przy ul. Czwartaków, 
zostanie otwarta wystawa 300 medali ze zbiorów Janusza Niemczynowicza pt. „Mia-
sta w medalierstwie”. Będzie czynna do końca października br. „Chcemy pokazać 
na medalach polskie miasta z ich piękną architekturą i historią zawartą w takich 
symbolach jak herb lub inskrypcja czy portret władcy (...) Myślę, że przegląd będzie 
dla każdego jakąś małą lekcją historii, a może nawet zachęci do odwiedzania nie-
których miejsc. Na pewno da również okazję do obcowania ze sztuką, tak pięknie 
wyrażoną na tych małych kawałkach metalu”– przekonuje kolekcjoner we wstępie 
do katalogu wystawy. Wystawie będzie towarzyszyć graficzna ekspozycja pt. „Herby 
miast polskich”. (BM)

MUZYKA 
I TANIEC

W piątek, 17 września br., o godz. 8.00 
w Ruinach Teatru Miejskiego w Alei Przyjaźni 
rozpocznie się impreza „Młodzieżowe formy 
artystyczne”. Organizuje ją Dom Dziecka 
nr 3, a udział w niej wezmą uczniowie gli-
wickich szkół gimnazjalnych oraz podopieczni 
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przy-
gotowano konkurs dla zespołów muzycznych 
oraz tanecznych. Celem przedsięwzięcia jest 
kształtowanie umiejętności zdrowej rywaliza-
cji oraz integracja środowisk młodzieżowych. 
Patronat nad imprezą objął prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. (al)

fot. Archiwum GTM
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Niektórzy mieszkańcy Gliwic narzekają na sposób zagospodarowania zielenią terenów gliwickich rond. Twierdzą na przy-
kład, że z wysepki wewnątrz ronda u zbiegu ulic Kozielskiej, Andersa i Łabędzkiej powinny zostać usunięte krzewy. 
Ich zdaniem są zbyt wysokie, ograniczają widoczność kierowców pojazdów i zagrażają bezpieczeństwu ruchu. 

Okazuje się, że dobór roślin nastąpił celowo, a skutek takiego postępowania jest właśnie odwrotny. - Kompozycja roślin 
powstała jako część całego projektu budowlanego, dotyczącego rozwiązania komunikacyjnego w tym miejscu. Zarówno 
na wymienionym rondzie, jak i na innych, specjalnie sadzone są wyższe krzewy. Zapobiegają one oślepianiu kierowców przez 
światła wjeżdżających na rondo samochodów. To prawda, że ograniczają pole widzenia, ale właśnie w ten sposób wymuszają 
na osobach kierujących radykalne zmniejszenie prędkości jazdy - zapewnia Irena Dąbrowska, naczelnik Wydziału Przedsię-
wzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM. Krzewami obsadzono już także nowe rondo łączące ulice: Łużycką, Marii 
Skłodowskiej - Curie i Kujawską. (al)

BIEG POKOJU
Ponad 250 osób stanęło w niedzielę, 5 września br., na starcie VIII Międzynarodo-
wego Biegu Pokoju obok gliwickiej Radiostacji. 

Na pięciokilometrowej trasie rywalizowali juniorzy (16-19 lat). Wśród kobiet trium-
fowała Magdalena Deptuła, zawodniczka GKS „Piast”, wśród mężczyzn wygrał Marcin 
Błaziński, trenujący w „Gazowniku Wawelno”. W głównym – dziesięciokilometrowym biegu 
– uczestniczyli seniorzy. W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Dorota Ustianowska 
z Częstochowy, a w kategorii mężczyzn zwyciężył Tomasz Wilczyński z Oleśnicy. 

Wyróżnienia otrzymały wszystkie cztery osoby niepełnosprawne, które wzięły udział 
w biegu: Marek Ciszyński z Katowic, Leszek Rylski z Siemianowic, Zbigniew Stefaniak 
z Gliwic, Tadeusz Wilk z Czeladzi. Najstarszym uczestnikiem sportowego współzawodnic-
twa był 75-letni Czesław Marciak z Bielawy. Imprezę zorganizował Gliwicki Klub Sportowy 
„Piast”. Współfinansował ją gliwicki samorząd, a patronat nad nią objął prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. (al)

fot. A. Witwcki

POMAGAJĄ 
OD 10 LAT

Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przy-
jaciół SON obchodzi 10. rocznicę swojej 
działalności. Z tej okazji zorganizowano 
m.in. szkolny konkurs na „Plakat 10-le-
cia”, który miał na celu  przedstawienie 
w formie plastycznej działań stowarzy-
szenia. 

Uczestniczyli w  nim uczniowie 
„podstawówek” i gimnazjów. Uroczyste 
rozstrzygnięcie rywalizacji nastąpiło w po-
niedziałek, 6 września br., w siedzibie SON 
przy ul. Zwycięstwa 34. Najwyżej oceniono 
pracę zbiorową Beaty Brzózki i Marty Dłubek 
z Gimnazjum nr 6. Za nimi uplasowali się 
ex aequo:  Kamila Kamińska  i Samanta Da-
szyńska z Zespołu Szkół Specjalnych nr 6, 
Jeremiasz Szyp  ze Szkoły Podstawowej 
nr 14, Dominika Krawczyk  oraz Małgorza-
ta Górczyk  ze Szkoły Podstawowej nr 16. 
Przyznano tez 20 wyróżnień. Patronat nad 
jubileuszem objął przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gliwicach, Stanisław Ogryzek. 

Stowarzyszenie udziela różnego 
rodzaju pomocy osobom chorym i ich 
bliskim. W amach SON funkcjonuje kilka 
specjalistycznych grup wsparcia, m.in. sek-
cje stwardnienia rozsianego, osteoperozy, 
chorób serca i układu krążenia, afazji czy 
obrony praw pacjenta. Zorganizowano bez-
płatne poradnictwo prawne i psychologiczne. 
Realizowane są programy zdrowotne i spo-
łeczne, służące środowisku osób niepełno-
sprawnych i inwalidów. Przy siedzibie SON 
działa punkt rehabilitacji, a także galeria 
sztuki „W podwórzu”. (al)
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Od jakiegoś czasu, przed stanowiskami komunikacyjnymi w Biurze Ob-

sługi Interesantów stoi przez osiem, a w czwartek nawet dziesięć i pół godzi-

ny spora kolejka. Ktoś nie przewidział możliwości absorpcji przez rodaków 

używanych pojazdów po otwarciu granic. Cztery miesiące wystarczyły, aby 

do naszego kraju wjechało – nie zawsze na własnych kołach – ponad 250 

tys. używanych samochodów. Wszystkie czynności rejestracyjne przekazano 

samorządom, łącznie z funkcjami kontrolnymi obowiązkowych ubezpieczeń 

od odpowiedzialności cywilnej i przekazywaniem zawiadomień o zarejestro-

wanych pojazdach do Urzędów Skarbowych. 

Na długo przed otwarciem urzędu o 7.30 (3 września br. zaobser-

wowano to zjawisko od godz. 5.15) ustawia się kolejka – ostatnio średnio 

ok. 30-osobowa. Przy czynnych np. sześciu stanowiskach i koniecznym 

czasie trzydziestu minut na jednego petenta, ostatni interesant z tej grupy 

położy przed urzędnikiem dokumenty ok. 10.30, czyli po trzech godzinach. 

Podstawowym warunkiem tak rychłego załatwienia sprawy jest jednak to, 

że każdy klient ma do zarejestrowania jeden samochód, a bywa, iż ma ich 

kilka, a nawet siedemnaście. Petenci, którzy odrobinę dłużej pospali i staną 

w kolejce o 8.00, mogą niestety zostać obsłużeni dopiero w okolicach 13.00. 

Chyba, że ktoś jest bardziej majętny i zdecyduje się na odpłatną usługę za-

stępstwa kolejkowego. Mówi się, że za pół godziny „stacz” liczy sobie 50 zł.    

Od 1 października br. zacznie funkcjonować centralna ewidencja pojaz-

dów. Stanowiska  komunikacyjne wszystkich gmin i powiatów zostaną włą-

czone w ogólnopolską sieć. W Gliwicach nastąpi to już 20 września. Zmienią 

się zasady rejestracji pojazdów. Podobnie jak jest w przypadku dowodów 

osobistych i praw jazdy, dowody rejestracyjne będą przygotowywane i dru-

kowane w Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, na podstawie 

danych przesyłanych z terenu. Będziemy więc otrzymywać miesięczne po-

zwolenie czasowe i czekać na właściwy dokument.

Nikt nie planował – jak niektórzy wieszczą – zemsty urzędniczej bez-

dusznej machiny na interesantach. Zastali przyjęci nowi pracownicy, zwięk-

szyła się liczba stanowisk do maksymalnie dopuszczalnej. Na jednym z nich 

są przyjmowane wnioski o rejestrację – bez ich realizacji „na poczekaniu”, 

a na pozostałych można „od ręki” zarejestrować tylko jeden pojazd. Tyle 

zrobiono, co złagodziło nieco kolejkowy horror – nie tylko od strony oczeku-

jących. Nie zlikwidowało go jednak – będzie tak dopóty, dopóki na zachodzie 

nie skończy się podaż, a na razie na zachodzie bez zmian. 

W kolejkowej atmosferze nie trudno o utratę kontroli nad własnymi 

nerwami. Nic jednak nie usprawiedliwia faktu obrzucania urzędnika, za-

zwyczaj kobiety, obelgami, a to się, niestety, zdarza. Pewien dżentelmen, 

pewnego piątku o 15.27, zażądał natychmiastowego zarejestrowania swego 

pojazdu i obrzucając pracownicę stekiem wyzwisk, wyłuszczył swój problem: 

- Nic mnie... nie obchodzi twoje gadanie! Ja zaraz wyjeżdżam na wakacje. 

Mam iść … pieszo? 

A jeszcze tak niedawno, pewien pan – czekając na rejestrację samo-

chodu – przyglądał się pracy urzędniczek w rejestracji pojazdów i bardzo był 

niezadowolony z faktu, że tyle ich tu siedzi, jakby nie mogły się wziąć do 

pożyteczniejszej pracy, czego nie omieszkał obwieścić pozostałym współo-

bywatelom. (perz)

ZA CZYM KOLEJKA TA STOI? MUZEUM 
W GLIWICACH

GODZINY ZWIEDZANIA

Willa Caro i Zamek Piastowski

wtorek, środa, piątek: 
od 9.00 do 14.30 

czwartek: 
od 11.00 do 18.00 

sobota, niedziela: 
od 10.00 do 15.00

Biblioteka w Willi Caro
od wtorku do piątku: 
od 9.00 do 15.00

Galeria w Ratuszu
od poniedziałku do piątku: 
od 11.00 do 17.00

Oddział Odlewnictwa 
Artystycznego
od wtorku do piątku: 
od 9.00 do 14.30
sobota, niedziela: 
od 10.00 do 16.00

Willa Caro
ul. Dolnych Wałów 8 a
tel.: 231-08-54, fax: 230-73-66
wystawy stałe:

• Dziewiętnastowieczne wnętrza 
mieszkalne willi górnośląskich 
przemysłowców

• Kultura ludowa regionu gliwic-
kiego XIX/XX w.

wystawy czasowe:
• Porcelana miśnieńska ze zbio-

rów Muzeum w Gliwicach.

Zamek Piastowski 
ul. Pod Murami 2, tel.: 231-44-94
wystawy stałe:

• Z dziejów Gliwic
• Przemysł w Gliwicach 
   XIX/XX wieku
• Ikonografia miasta.

www.muzeum.gliwice.pl
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LOKALE ZMIENIAJĄ 
GOSPODARZY

W Gliwicach sporządzono kolejny wykaz lokali użytko-
wych, przeznaczonych do przetargu nieograniczonego 
na wysokość czynszu. 

W tej grupie znalazły się lokale w budynkach przy ulicach: 
Daszyńskiego 9 (parterowe pomieszczenie w oficynie po 
warsztacie ślusarskim o  powierzchni ok. 42 m2), Rolników 103 
w Bojkowie (po sklepie spożywczym o pow. ok. 39 m2) oraz 
Toszeckiej 33 (po sklepie z artykułami oświetleniowymi o pow. 
ok. 54 m2). Wyłączono natomiast z przetargu lokal użytkowy 
o pow. ok. 31 m2 w oficynie kamienicy przy ul. Zwycięstwa 34 
(pierwsze piętro). Przyznano go oddziałowi miejskiemu Kato-
lickiego Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA, z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności statutowej. Ponadto oddano 
w użyczenie obszerny lokal mieszkalny o pow. ok. 129 m2 
(cztery pokoje, przedpokój, łazienka i WC) w budynku przy 
ul. Św. Katarzyny 1. Zostanie w nim utworzona filia Domu 
Dziecka nr 2 w Gliwicach. (luz)

PODARUNEK
Życie dopisało dalszy ciąg najnowszej historii sprze-
daży zabytkowego budynku dawnego przedszkola przy 
ul. Lipowej 3 w Gliwicach. 

Przypomnijmy, że w trzecim z kolei przetargu cena wywo-
ławcza obiektu wynosiła 820.700 zł. Nabywcą nieruchomości 
- stanowiącej dotąd własność gminy Gliwice i  obejmującej 
grunt o powierzchni 972  m2 oraz dwukondygnacyjny bu-
dynek użytkowy z poddaszem - została spółka pod nazwą 
„GZMO  2”.

Zaoferowała ona w przetargu 1.100.000 zł. Do kasy miej-
skiej wpłaciła  natomiast 50% tej należności, zgodnie z usta-
wą o gospodarce nieruchomościami, stwarzającą finansowe 
preferencje wobec obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
(budynek przy ul.  Lipowej 3 figuruje na takiej liście od 1983 
roku). Nowy właściciel zamierza -  jak już informowaliśmy 
- przeznaczyć obiekt na siedzibę zarządu spółki „GZMO 
2”, zawiązanej przez osoby występujące w imieniu dwóch 
spółek prawa norweskiego: „BORGESTAD INDUSTRIES AS” 
oraz „BORGESTAD FABRIKKER AS”. Firma z  własnej 
inicjatywy wpłaciła dodatkowo na konto UM kwotę 450.000 
zł z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury technicznej 
w mieście. (luz)

KOMINY
POD KONTROLĄ

Śląski Urząd Wojewódzki, na wniosek Korporacji Mistrzów 
Kominiarskich Województwa Śląskiego, zwrócił się z  prośbą 
do prezydenta Gliwic o poinformowanie społeczności lokalnej 
o zagrożeniach wynikających z braku należytej konserwacji 
urządzeń grzewczo – kominowych i  wentylacyjnych. 

Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego 
odnotowała powtarzające się przypadki zatruć tlenkiem węgla 
oraz pożary wywołane zaniedbaniem i  niewłaściwą eksploatacją 
urządzeń grzewczo – kominowych. Jedną z wielu przyczyn takich 
tragedii jest nagromadzenie w kominie sadzy, która może się 
zapalić. Prawo nakazuje właścicielom lub zarządcom budynków 
kontrolowanie – co najmniej raz w roku – stanu technicznego 
instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, pod groźbą 
kary grzywny. Do dokonywania takich kontroli są upoważnio-
ne osoby posiadające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim. 
Jednocześnie kominiarze alarmują, że sami mieszkańcy często 
utrudniają, a nawet uniemożliwiają przeprowadzanie przeglądów 
kominiarskich. Korporacja wystosowała więc apel o przestrze-
ganie obowiązujących przepisów. (BM)

MISTRZOWIE NA KORTACH 
Do 12 września br. na kortach tenisowych Gliwickiego Klu-
bu Sportowego „PIAST” przy ul. Kosynierów będzie trwał 
Ogólnopolski Turniej Tenisowy „GLIWICE OPEN” - Memoriał 
Doroty Dziekońskiej i Piotra Pawełczyka.

Gliwicki Memoriał jest rozgrywany od 1990 roku. Został 
wpisany w kalendarz imprez Polskiego Związku Tenisowego. 
– To najważniejszy turniej ogólnopolski na Górnym Śląsku. Po-
siada najwyższą – po mistrzostwach Polski – pulę nagród. W tym 
roku spodziewamy się zdecydowanego ataku zawodniczek i  za-
wodników nowej generacji na pozycje utytułowanych mistrzów 
– informuje Wojciech Radomski, dyrektor turnieju. Mistrzostwom 
będą towarzyszyć mecze z udziałem sportowców, aktorów, dzien-
nikarzy i polityków. Imprezę organizuje GKS „PIAST”. Patronat 
nad nią objął prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (al)

ROWEREM PO LOTNISKU
Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo - Turystycznych „TUR” 
organizuje amatorskie mistrzostwa Gliwic w kolarstwie gór-
skim. Uczestnicy imprezy będą walczyć o puchar prezydenta 
miasta. 

Na sobotę, 11 września br., przewidziano indywidualne wyści-
gi na czas na terenie lotniska Aeroklubu Gliwickiego. Początek 
– godz. 13.00 W niedzielę, 12 września br., rywalizacja przeniesie 
się na teren ośrodka wypoczynkowego „TUR” w dzielnicy Czecho-
wice. Tam zawody rozpoczną się o godz. 10.00. Zostaną rozegra-
ne w sześciu kategoriach wiekowych na trasach różnej długości. 
Zgłoszenia od osób zainteresowanych udziałem w mistrzostwach 
będą przyjmowane w piątek i sobotę, 10  i 11 września br., w Ho-
telu Leśnym przy ul. Toszeckiej 137 w godzinach od 8 do 20.00. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
279-97-00. (al)

NIEZWYKŁA 
SPARTAKIADA

Około 500 dziewcząt i chłopców weźmie udział w XII  Spar-
takiadzie Sportowej Młodzieży Szkół Specjalnej Troski. Zawody 
odbędą się w czwartek, 16 września br., na stadionie klubu „Czar-
ni-Pyskowice” (ul. Sikorskiego 78 w Pyskowicach) w godzinach od 
9.30 do 13.30. Do rywalizacji przystąpią reprezentanci 35 szkół 
specjalnych i szkół życia z 13 miast aglomeracji śląskiej. Impre-
zę organizuje Auto-Moto-Klub „Gliwice”. Patronat nad nią objął 
prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (al)
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DWA MIASTA - MIĘDZY ŚREDNIOWIECZEM A NOWOCZESNOŚCIĄ
II GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

18 – 19 WRZEŚNIA 2004

Lotnisko w Gliwicach, pierwotnie wojskowe, zostało oddane 
do użytku 1 października 1914 r. Zbudowano je na terenie, gdzie 
później powstało Kąpielisko Leśne. Jednak próbne lądowanie 
pierwszego samolotu nie udało się i w kwietniu 1917 r. lotnisko 
zostało zamknięte, a wkrótce potem zlikwidowane. 

Nowe lotnisko, także wojskowe, zbudowano na polach koło 
Bojkowa w roku 1916. Doprowadzono do niego elektryczność i 
linię kolejową, postawiono sześć hal samolotowych, dwa hangary, 
stację kontroli silników i budynek administracyjny. 

Po zakończeniu I wojny światowej mocą postanowień Konfe-
rencji w Wersalu lotnisko w Gliwicach miało zostać zniszczone. 
Władze wojskowe zaproponowły jednak, aby wykorzystać je dla 
ruchu pasażerskiego. 

LOTNISKO
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KANAŁ I PORT
W 1792 r. z inicjatywy władcy Prus Fryderyka Wilhelma II rozpoczę-

to budowę kanału wiążącego Gliwice z Odrą. Jesienią 1803 r. kanał był 
gotowy na odcinku od Odry do Rzeczyc, a trzy lata później zakończono 
prace w Łabędach. W lipcu 1806 r. pierwsza barka z odlewami żeliwny-
mi odpłynęła w stronę Wrocławia. Ostatecznie kanał zwany Kłodnickim 
oddano do użytku w 1822 roku. Miał on 46 km długości, 12 m szerokości 
i 1,6 m głębokości, wyposażony był w 18 śluz. W połowie XIX stulecia 
kanałem spływało w dół około 50.000 ton towarów rocznie. W szczyto-
wym 1852 r. spławiono 73.500 ton w dół oraz 14.600 ton w górę kanału. 
W Gliwicach port znajdował się pomiędzy Bahnhofstrasse (ul. Dworco-
wa) a Wilhelmstrasse (ul. Zwycięstwa). W 1897 r. do portu doprowadzo-
no linię kolei wąskotorowej.

Podział Górnego Śląska w 1922 r. pomiędzy Niemcy i odrodzoną 
Rzeczpospolitą, jak i pogarszająca się sytuacja gospodarcza w dru-
giej połowie lat dwudziestych osłabiły transport towarowy na Odrze. Żurawie portowe w Łabędach, ok. 1940 roku

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.

W latach trzydziestych wróciła gospodarcza prosperita okazało się, że wysłużony Kanał Kłodnicki nie speł-
nia wymogów nowoczesnej transportowej drogi wodnej. W maju 1934 r. położono kamień węgielny pod 
budowę nowego kanału. Rok 1936 był ostatnim rokiem pracy starego kanału i portu.

Zbudowany w latach 1934-1940 nowy Kanał Gliwicki był najnowocześniejszym, sztucznym szlakiem 
wodnym w ówczesnej Europie. Na długości około 41 km zbudowano 6 podwójnych śluz komorowych, któ-
re wyrównują blisko 44-metrową różnicę poziomów między portami w Gliwicach i Koźlu. Dzięki Kanałowi 
Gliwickiemu ostatecznie zapewniono połączenie drogą wodną śląskiego okręgu przemysłowego z portem 
w Szczecinie, a poprzez kanały śródlądowe Niemiec z portami Zachodniej Europy. Równolegle z kanałem 
zbudowano nowoczesny port przeładunkowy i kolejową stację portową. Pierwsze przeładunki w nowym 
porcie nastąpiły już w 1938 r. Do 1940 r. powstał istniejący układ portu składający się z dwóch basenów 
zasadniczych i jednego basenu pomocniczego. 

W 1945 r. Kanał Gliwicki i port znalazł się w rękach Armii Czerwonej, która przez kolejnie miesiące 
eksploatowała, a następnie zdemontowała i wywiozła na wschód część urządzeń portowych. Port stracił 
trzy dźwigi, a wiele urządzeń zdewastowano. W okresie powojennym port był wielokrotnie modernizowany, 
a jego wyposażenie uzupełniano o nowe dźwigi i urządzenia. Obecnie port w Gliwicach należy do najwięk-
szych i najlepiej wyposażonych portów śródlądowych w Polsce. 

1 maja 1925 r. rozpoczęto regularne loty do Berlina (z przerwą 
we Wrocławiu). Obsługiwały je dwa samoloty Junkers o nazwach 
„Ostmark” i „Oberschlesien”. Ponadto samoloty z Gliwic latały 
m.in. do Lipska, Wrocławia, Szczecina, Wiednia, Paryża oraz 
Konstantynopola. 

17 października 1929 r. nad miastem przeleciał zeppelin, 
a 5 lipca 1931 r. podczas kolejnej wizyty wylądował na lotnisku 
w Gliwicach. Było to wielkie wydarzenie, na które przybyły tysiące 
widzów z Polski i Czech.

W czasie II wojny światowej lotnisko służyło żołnierzom, ale 
dopiero w czasie wyzwalania miasta w 1945 r. budynki zostały 
uszkodzone. Wiadomo, że po wojnie w roku 1948 na lotnisku 
stacjonowały dwa lub trzy samoloty, z których dokonywano zdjęć 
lotniczych kraju dla celów kartografi cznych. 

Na początku lat pięćdziesiątych władze rozpoczęły odbudowę 
zniszczonego lotniska, co pozwoliło na rozpoczęcie starań o utwo-
rzenie miejskiego aeroklubu. Zostały one uwieńczone sukcesem 
w roku 1955, kiedy to powstała w Gliwicach fi lia Aeroklubu Ślą-
skiego, która od 1956 r. stała się jednostką samodzielną. 

17 czerwca 1999 r. na gliwickim lotnisku miała miejsce wiel-
ka uroczystość. O 11.55 wylądował tam śmigłowiec z papieżem 
Janem Pawłem II na pokładzie. Papież w czasie pielgrzymki do 
Polski miał odwiedzić Gliwice dwa dni wcześniej, ale, niestety, nie 
udało mu się to z powodu choroby. Nie chcąc jednak zawieść piel-
grzymów, przybył do Gliwic w drodze na Jasną Górę. Tego dnia do 
Gliwic zawitało około pół miliona pielgrzymów.

Obecnie lotnisko w Gliwicach służy nie tylko Aeroklubowi 
– przyjmuje również samoloty i śmigłowce sanitarne i pożarnicze. 
Możliwe, że kiedyś znowu będą z niego korzystać samoloty pasa-
żerskie lub czarterowe.
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1. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 lipca 2004 r.

2. Komunikaty.

3. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 
prawach powiatu – Gliwice na 2004 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

6. Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na 
prawach powiatu – Gliwice i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/501/2004 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia planu 
sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Miasto Gliwice. 

8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przeję-
cia części zadań z zakresu edukacji publicznej. 

9. Projekt uchwały w sprawie projektu „Stypendia unijne dla uczniów 
z obszarów wiejskich uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą” finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/546/2004 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie projektu „Stypendia 
europejskie dla studentów – gliwiczan” finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/780/2002 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie kształtowania 
wysokości opłat za korzystanie ze Żłobków Miejskich. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/539/2004 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szcze-
gółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, 
jak również trybu ich pobierania. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/570/2004 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydat-
ków za świadczenia z pomocy społecznej, należące do zadań własnych 
gminy. 

14. Projekt uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego 
zwalniania z opłat za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych. 

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/568/2004 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie organizacji oraz 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych. 

17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miej-
skiej w Zabrzu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej – Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrzu, ul. Zamko-
wa 4. 

18. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny z siedzibą w Gli-
wicach przy ul. Kościuszki 1 w celu utworzenia niepublicznego zakładu 
opieki zdrowotnej. 

19. Projekt uchwały w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XX/527/2004 
z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gli-
wice zgody na przyznanie bonifikaty od spłaty należności za przekształ-
cenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługują-
cego osobom fizycznym (wymienionym w załączniku Nr 1 do uchwały 
z dnia 3 czerwca 2004 r.) – dla nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Gliwice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 

20. Projekty uchwał w sprawie udzielenia zgody na przyznanie bonifikaty od 
spłaty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – dla nierucho-
mości stanowiących własność Gminy Gliwice, wykorzystywanych na 
cele mieszkaniowe. 

21. Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 16 sierpnia 
2004 r. 

22. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków 
Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej. 

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy 
Gliwice w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach ul. Chorzowska 150 oraz określenia za-
sad ich zbywania. 

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę 
Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zarządu Bu-
dynków Miejskich – II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach. 

25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla 
lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wieczorka 31 nale-
żącego do zasobu mieszkaniowego Zarządu Budynków Miejskich I To-
warzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów 11. 

26. Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy w za-
kresie przygotowania projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla 
Administracji Publicznej w Województwie Śląskim” (SEKAP). 

27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/392/96 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie znaków miasta 
Gliwice. 

28. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody dla Miejskiego Rzeczni-
ka Konsumentów. 

29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Międzyzakładowej 
Komisji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność” Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gliwicach do usunięcia naruszenia 
prawa w uchwale nr XIX/482/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpi-
tal nr 1 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 29 w celu utworzenia 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Zarządu Powiato-
wego Ligi Polskich Rodzin w Gliwicach do usunięcia naruszenia prawa 
w uchwale nr XIX/482/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie likwi-
dacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
nr 1 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 29 w celu utworzenia 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

31. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław OGRYZEK

SESJA RADY MIEJSKIEJ
9 września 2004 r.  w Ratuszu Miejskim w Rynku, o godz. 15.00 

rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Gliwicach - z następującym porządkiem dziennym:
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Prezydent Miasta Gliwice 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

tel. +48 (032) 231 3041, fax. +48 (32) 231 2725 
zwany w dalszej części zamawiającym,  

ogłasza na podstawie art. 40 w związku z art. 41 
przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy 

z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177.) 

Specyfi kację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie na stanowisku do 
spraw zamówień publicznych i przetargów w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 w godzinach urzędowania.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie nowych granic obrębów ewidencyjnych w jed-
nostce ewidencyjnej Gliwice, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Dz. U z 2001 r Nr.38. poz. 454) i przy uwzględnieniu wytycznych 
techniczno-organizacyjnych „Instrukcja G-5 Ewidencja gruntów i budynków”, wprowa-
dzonej do stosowania zarządzeniem Głównego Geodety Kraju z 3 listopada 2003 roku 
oraz sporządzenie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Gliwice 
zawierającego część opisową i załączniki grafi czne, sporządzonego przy uwzględnieniu 
wymagań opisanych w § 33 ust 2 w/wym. rozporządzeniu. 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2004 roku.

W zamówieniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust 
1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wymienione w specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia tych wymagań zostanie przeprowadzona 
przez Zamawiającego na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

Zamawiający rezygnuje z wpłacania wadium przez oferentów.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena za 
wykonanie zamówienia = 100 %.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na stanowisku do spraw zamó-
wień publicznych i przetargów w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w terminie do 20 września 2004 roku do 
godz. 8.30.

Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
zatrudni pracowników:

DO WYDZIAŁU 
GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI

Kandydaci winni posiadać: 
•  wykształcenie wyższe (licencjackie lub 

magisterskie), preferowane geodezyjne, 
ekonomiczne, z zakresu zarządzania lub 
administracji,

•  umiejętność obsługi komputera w stopniu 
bardzo dobrym.

Do głównych obowiązków pracowników 
będzie należało zakładanie elektronicznych 
ewidencji związanych z gospodarowaniem 
nieruchomościami na terenie Gliwic. 
Zatrudnienie nastąpi na czas określony 
(4 miesiące), planowany termin rozpoczęcia 
pracy – niezwłocznie po zakończeniu proce-
dury naboru.
Dla kandydatów przewidziany jest test kom-
puterowy ze znajomości programów Word 
i Excel, który obejmuje sprawdzenie umiejęt-
ności szybkiego pisania oraz wykonywania 
obliczeń.
Oferty osób, które składały dokumenty 
w odpowiedzi na poprzednie ogłoszenie 
o naborze na to stanowisko, a w wyniku 
postępowania kwalifi kacyjnego nie zostały 
zatrudnione, nie będą rozpatrywane.

DO WYDZIAŁU 
KSIĘGOWOŚCI

Kandydaci winni posiadać:
•  wykształcenie średnie lub wyższe, 
• doświadczenie na stanowisku pracy ka-

sjera,
•  ukończony kurs kasjerski,
•  umiejętność obsługi komputera w stopniu 

dobrym.

Do głównych obowiązków pracownika bę-
dzie należało prowadzenie obsługi kasowej 
Urzędu Miejskiego, przyjmowanie wpłat 
i dokonywanie wypłat. Pracownik będzie od-
powiedzialny materialnie za przyjęte i wypła-
cone środki pieniężne, znaki skarbowe.

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 17 września 2004 r.

Oferty winny zawierać: 
•  list motywacyjny, 
• CV z klauzulą „wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych za-
wartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekruta-
cji (godnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych)”, 

• kwestionariusz osobowy, dokumenty po-
twierdzające wykształcenie, posiadane 
kwalifi kacje, oświadczenie o możliwości 
rozpoczęcia pracy od 27 września 2004 r. 
(w przypadku ofert składanych do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami).

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko 
z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert 
nie odsyłamy.

pisemne przetargi nieograniczone na:

1. przełożenie wodociągu  w ul. Panewnickiej w Gliwicach,

2. zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych
w ul. Panewnickiej w Gliwicach.

Specyfi kacje istotnych warunków zamówienia w cenie po 20 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 zamówienia można 
uzyskać w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień 
publicznych i przetargów w godz. od 7.30 do 15.30 (wtorek do 16.00, czwartek do 18.00), 
tel. 239-12-56, fax 231-27-25.
Termin składania ofert: 23 września 2004 do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych 
i  przetargów (parter) w siedzibie zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia: dwa tygodnie od daty podpisania umowy. 
Termin otwarcia ofert: 23 września 2004 r. o godz. 12.00 w sali 374 w siedzibie zamawiające-
go.
Termin związania ofertą: 60 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ, w art. 22 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ogłasza
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Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wysokość czynszu w lokalach:

Lp Adres
lokalu

Pow. 
użytkowa

(m2)

Cena minimalna
za 1m2 pow.

użytkowej (zł)

Wadium
(zł) Branża

Weksel 
In blanco 
na kwotę 

(zł)

Godziny 
oględzin

 I PRZETARG

1. ul. Daszyńskiego 9 of.
(wejście przez bramę)  41,50 4,50 1.000,00 nieograni-

czona 2.241,00 11.30 - 11.45

II PRZETARG

2. ul. Bankowa 6/ 2 of.
(wejście z kl. schodowej) 12,48 4,20 1.000,00 Nieograniczona 1.000,00  9.00 - 9.15

3. ul. Daszyńskiego 171 (parter) * 49,11  4,80 1.000,00 Nieograniczona  2.830,00 10.30 - 10.45

4. ul. Pszczyńska 88
(parter) 47,87  9,50 1.364,00 Nieograniczona  5.457,00  8.00 - 8.15

5. ul. Rolników 200 (parter)  60,31  5,50 1.000,00 Nieograniczona  3.980,00  9.30 - 9.45

6. ul. Reymonta 18 (parter) * 167,21  9,50 4.765,00 Nieograniczona 19.062,00 11.00 - 11.15

7. ul. Pszczyńska 7 oficyna 
(parter, wejście z klatki schodowej)  62,54  4,80 1.000,00 Nieograniczona  3.602,00  8.30 - 8.45

8. ul . Jagiellońska 14-14a parter *
 ** 222,95  4,20 2.809,00 Ograniczona- 

magazyn 11.237,00 10.00 - 10.15

 
Uwaga:  Poz. 3  * do lokalu przynależna jest piwnica o pow.12,60 m2 x 2,50 zł/m2 =31,50 zł+VAT, 6,93 zł=38,43 zł miesięcznie
 Poz. 6  * do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 22,04 m2x 2,50 zł/m2=55,01 zł+VAT 12,12 zł=67,13 zł miesięcznie
 Poz.8  * do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 48,70 m2x2,50 zł/m2=121,75 zł+VAT 26,79 zł=148,54 zł miesięcznie
   ** do lokalu przynależny teren o pow. 227,00 m2 – opłata za 1m2 pow. terenu zgodnie z Uchwałą Zarządu Miasta Gliwice 
Uwaga: do zaproponowanej przez oferenta ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%

Przetarg rozpocznie się 23 września 2004r. (czwartek) o godz. 10.00 w pokoju 321, przy ul. Zwycięstwa 13, III piętro, oficyna. 

Lokale można oglądać 16 września 2004 r. (czwartek), w godzinach 
podanych w tabelce. 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 22 września 
2004 r. (środa) do godz. 14.00 w Sekcji Obsługi Lokali Użytkowych, 
III piętro, pokój 312, ul. Dolnych Wałów 11.
Na kopercie należy podać: nazwisko i adres oferenta, adres lokalu, 
którego oferta dotyczy.

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

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

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

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

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

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

- aktualną opinię bankową potwierdzająca możliwości finansowe 
oferenta prowadzącego działalność gospodarczą. 

- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej 
w przypadku przystąpienia do przetargu osoby fizycznej nie pro-
wadzącej działalności gospodarczej,

- oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za czynsz przez oso-
by będące najemcami innych lokali użytkowych pozostających 
w dyspozycji gminy,

-  kserokopię decyzji nadania numeru identyfikacyjnego REGON, 
NIP

-  weksel In blanco na kwotę podaną na ogłoszeniu.

Ustala się następujące okresy aktualności dokumentów wyżej 
wymienionych:

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

– 1 miesiąc,
 -  opinia bankowa – 1 miesiąc.

Osoby przystępujące do przetargu w imieniu osób fizycznych lub praw-
nych składają stosowne pełnomocnictwa na piśmie potwierdzone przez 
notariusza, przez Urząd Gminy/Urząd Miejski lub w obecności pracowni-
ka ZBM. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 15 zł.

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu 
do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny 
koszt.

Przystępujący do przetargu winien najpóźniej 22 września 2004 r. wpła-
cić w kasie ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, Biuro Obsługi 
Klienta (w godz. 7.00 do 13.30) wadium w wysokości podanej w tabelce 
oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł.
W przypadku przystąpienia do przetargu na kilka lokali, należy dla 
każdego lokalu złożyć osobną ofertę oraz wpłacić wadium i opłatę 
manipulacyjną.
Z treścią regulaminu przetargu, karta stanu technicznego lokalu, wzorem 
umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Sekcji Obsługi 
Lokali Użytkowych, pok. 312, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11 
(III piętro) w godzinach urzędowania.

Jeżeli wygrywający przetarg nie podpisze umowy w dniu przetargu,
a najpóźniej w następnym dniu roboczym po przetargu, wadium przepa-
da na rzecz ZBM I TBS Sp. z o.o.
Organizator przetargu, na wniosek Prezydenta Miasta zastrzega sobie 
prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
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w przetargu nieograniczonym
na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych. 

Wadium: 8000 zł.
Termin związania ofertą: 60 dni.
Termin realizacji zamówienia: do 5 dni od daty podpisania umowy.
Kryterium wyboru ofert: cena - 100 %.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł) można otrzymać 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze Obsługi 
Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów, tel. (032) 
239-12-56, fax 231-27-25 w godz. 7.30 - 15.30 (we wtorki do godz. 16.00 , 
w czwartki do godz. 18.00) lub za zaliczeniem pocztowym. 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
w Biurze Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów (parter), nie później niż do 3 listopada 2004 r. do godz. 9.00. 
Termin otwarcia ofert: 3 listopada 2004 r. o godz. 10.00 w pokoju 254.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w SIWZ, w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
zaprasza do udziału 

w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwali-
dów Wojennych 12, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawiera-
jące nieruchomości przeznaczone do zbycia: 

- nr 62 do 16 września 2004 r.,
- nr 98 do 16 września 2004 r.,
- nr 102 do 20 września 2004 r.,
- nr 103 do 20 września 2004 r.,
- nr 104 do 16 września 2004 r.,
- nr 105 do 20 września 2004 r.

q
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieru-
chomości stanowiące własność Miasta Gliwice, przeznaczone do:
•  czasowego wydzierżawienia: nr 362/2004 do 15 września 2004 r. 
•  przeznaczone do zbycia: 

- nr 363/2004 do 20 września 2004 r.,
- nr 364/2004 do 20 września 2004 r.,
- nr 365/2004 do 20 września 2004 r.

Wykaz ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do 
nieruchomości umieszczonych w wykazie.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
informuje,

że, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z póź. zm.). 

q
pisemny przetarg nieograniczony na budowę dwóch placów zabaw 

przy ul. Asnyka/Kilińskiego oraz przy ul. Ceglarskiej/Górników 
w Gliwicach.

Specyfi kację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można odebrać  
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku ds. zamówień publicznych lub za zaliczeniem 
pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfi kacji istotnych warunków za-
mówienia można uzyskać w BOI, stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów w godz. od 7.30 do 15.30  (wtorek do 16.00, czwartek do 18.00), 
tel. 239-12-56, fax 231-27-25 .
Termin składania ofert: 15 września 2004 r. do godz. 9.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamó-
wień publicznych.
Termin realizacji zadania: 15 listopada 2004 r.
Termin otwarcia ofert: 15 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, spełniają wymogi określone w SIWZ.
 Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie: cena brutto - 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: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamó-
wień 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 

q
pisemny przetarg nieograniczony na

modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ w zakresie 
modernizacji instalacji c.o. wody i wymiennikowni oraz modernizacji 

sanitariatów i wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych 
w budynkach NZOZ w Gliwicach. 

Wymagany termin realizacji zadania: 30 listopada 2004 r.
Wadium: 3. 500 zł.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia w cenie 30 zł można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, parter – stanowisko 
ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 18.00) lub za 
zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfi kacji istotnych warunków zamówie-
nia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze 
Obsługi Interesantów na stanowisku 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: 21 października 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień 
publicznych.
Termin otwarcia ofert: 21 października 2004 r. o godz. 11.00 w sali 139. 
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 podlega-
ją wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100 %.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych 26 sierpnia 2004 r. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza 

q
przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji 

projektowej uzbrojenia i zagospodarowania terenu po rozbiórce 
składowiska odpadów pogórniczych  KWK Gliwice, 

przy ul. Pszczyńskiej w Gliwicach – część miejska hałdy. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2004 r. 
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, parter – stanowisko 
ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 18.00) lub za 
zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfi kacji istotnych warunków zamówienia 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze 
Obsługi Interesantów na stanowisku 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: 16 września 2004 r. do godz. 10.00
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień 
publicznych.
Termin otwarcia ofert: 16 września 2004 r. o godz. 11.00 w sali 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 podlegają 
wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty: cena brutto - 100%.
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Wydawca:  Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 tel. (032) 231-99-36, fax: (032) 231-99-01, www.um.gliwice.pl, bp@um.gliwice.pl.
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Wrzesień 2004 r.
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

 Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych 

w Gliwicach, ul. Fredry 6,

ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie remontu dachu 

w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu 
komunalnym w Gliwicach przy ul. Wrzosowej. 

Termin składania ofert: 
22 września 2004 r. do  godz. 10.30.

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

ogłasza przetarg nieograniczony 

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na:

remont lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny w budynku 
przy ul. Witkiewicza 79/12 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 20 września 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 20 września 2004 r. o godz. 10.00.

q
wykonanie uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych w budynku przy ul. Podlesie 45 

oraz remont dachu wraz z uporządkowaniem i dobudową przewodów kominowych i montażem 
instalacji odgromowej w budynku przy ul. Okrzei 13 w Gliwicach

Zadanie nr 1  – Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Pod-
lesie 45.

Zadanie nr 2 – Remont dachu wraz z uporządkowaniem i dobudową przewodów Kominowych 
i montażem instalacji odgromowej w budynku przy ul. Okrzei 13.

Termin składania ofert: 17 września 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 17 września 2004 r. o godz. 10.00.

q
wykonanie uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych wraz z przebudową wewnętrznej 
instalacji gazowej w budynku przy ul. Chorzowskiej 11A oraz remont dachu wraz z uporządkowa-

niem i dobudową przewodów kominowych w budynku przy ul. Przemysłowej 5A – 5B 
w Gliwicach.

Zadanie nr 1 – Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych wraz z przebudową we-
wnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Chorzowskiej 11A

Zadanie nr 2 – Remont dachu wraz z uporządkowaniem i dobudową przewodów kominowych 
w budynkuprzy ul. Przemysłowej 5A – 5B

Termin składania ofert: 17 września 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 17 września 2004 r. o godz. 11.00.

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
na prowadzenie nadzoru

hydrogeologicznego nad robotami 
związanymi z wykonaniem odwiertu 

głębinowego studni nr 5b na terenie ujęcia 
wód podziemnych Gliwice – Łabędy.

Termin składania ofert: 
16 września 2004r. do godz. 9.00.

Termin otwarcia ofert: 
16 września 2004r. o godz. 10.00.



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- bibliotekarz – wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum 5 lat do-

świadczenia, miejsce pracy: Paniówki,
- ciastkarz – wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie, miej-

sce pracy: Gliwice,
- inżynier mechanik – wykształcenie wyższe, mile widziane prawo jazdy 

kat. B oraz samochód, miejsce pracy: Pyskowice,
- kierownik budowy – wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie, 

uprawnienia budowlane instalacyjne, miejsce pracy: Gliwice,
- kucharz – wykształcenie zawodowe, min. 5 lat doświadczenia, miejsce 

pracy: Gliwice,
- logistyk-spedytor – wykształcenie wyższe, znajomość języka angielskie-

go lub języka niemieckiego, miejsce pracy: Gliwice,
- magazynier  (branża nabiałowa) – wykształcenie średnie, doświadcze-

nie, miejsce pracy: Knurów,
- nauczyciel języka angielskiego – wykształcenie wyższe, przygotowanie 

pedagogiczne, miejsce pracy: Knurów,
- nauczyciel matematyki – wykształcenie wyższe, przygotowanie pedago-

giczne, miejsce pracy: Knurów,
- nauczyciel sztuki – wykształcenie wyższe pedagogiczne, min. 5 lat do-

świadczenia, miejsce pracy: Paniówki,
- operator maszyn przetwórstwa spożywczego – wykształcenie średnie 

(technik technologii żywienia), miejsce pracy: Jaśkowice,
- pedagog opiekuńczo-wychowawczy (1/2 etatu) – wykształcenie wyższe, 

mile widziane doświadczenie, miejsce pracy: Pyskowice,
- spawacz – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, uprawnienia MIG, 

MAG, miejsce pracy: Gliwice,
- stolarz meblowy – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Pyskowice,
- technik technologii żywienia – wykształcenie średnie, mile widziane 

prawo jazdy kat. B oraz samochód, miejsce pracy: Jaśkowice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kon-
takt 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

KINO AMOK
q  8 – 9 września: Hazardzista (20.00), Zostaję 

(16.00, 18.00)
q  10 – 16 września: Zakochany bez pamięci 

(16.00, 20.00), Bon Voyage (18.00)
q  17 – 23 września: Zakochany bez pamięci 

(16.00, 18.00), Farenheit (20.00)
q  24 – 30 września: Złe wychowanie (16.00, 

20.00), Farenheit (18.00)
 
KINO TEATR „X”
q  3 – 16 września: Krucjata Bourne’a (16.00, 

18.00, 20.00) 

KINO BAJKA
q  8 – 9 września: Mama na obcasach (16.30), 

Kobieta - Kot (18.30, 20.30)
q  10 – 16 września: Garfi eld (15.30, 17.00), 

Kobieta – Kot (18.30, 20.30)

q  10 września: PREMIERA 
Grają naszą piosenkę (19.00)

q  11 września: Grają naszą piosenkę (18.30)
q  17 września: Zemsta nietoperza (18.00)
q  24 września: PREMIERA 

Dajcie mi tenora (19.00)
q  25 września: Dajcie mi tenora (18.30)

GLIWICKI 
TEATR 
MUZYCZNY

Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, 
tel. 230 67 18, 232 11 01, 

e-mail: gtm@teatry.art.pl, 
www.teatr.gliwice.pl


