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KONIEC ZAMIESZANIA?
Wyniki czerwcowych konkursów na stanowiska dyrektorów placówek 

oświatowych w Gliwicach nie będą już podważane. Szefowie Przedszkoli 
Miejskich nr 6, 20, 27 i  29, Szkół Podstawowych nr 20 i 23, Gliwickiego 
Ośrodka Metodycznego, III LO, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych 
oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 mogą spać 
spokojnie. Pod koniec ubiegłego tygodnia wojewoda śląski umorzył 
wszczęte przez siebie postępowania nadzorcze w sprawie stwierdzenia 
nieważności 10 lipcowych zarządzeń prezydenta Gliwic o obsadzie tych 
stanowisk. W uzasadnieniu każdej z 10 decyzji napisano: Z uwagi na 
fakt, iż Rada Miejska podjęła w dniu 3 czerwca br. uchwałę w sprawie 
wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji 
konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora placówki, zachodzi 
domniemanie, że Rada wyraziła zgodę na ogłoszenie konkursu i tym samym 
zainicjowała postępowanie konkursowe, przeprowadzone następnie przez 
prawidłowo powołaną komisję konkursową.

 Następnego dnia do Urzędu Miejskiego dotarły jednak kolejne pisma 
służb prawnych wojewody. Tym razem dopatrzono się „nieistotnych 
naruszeń prawa” w każdym z 10 lipcowych zarządzeń prezydenta Gliwic. 
Polegały one na „powierzeniu stanowisk dyrektorskich, pomimo braku 
uchwały Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia konkursów oświatowych”. 
Władze samorządowe Gliwic nie ukrywają swojego wzburzenia zarzutami 
wojewody. – Nie ma żadnych podstaw do wytykania prezydentowi miasta 
jakichkolwiek naruszeń prawa (istotnych czy nieistotnych). Nie zamierzamy 
tolerować dowolnej interpretacji przepisów oświatowych. W następnych 
latach też będą przecież organizowane konkursy na stanowiska dyrektorów 
przedszkoli i szkół. Ich prawomocni zwycięzcy nie mogą mieć poczucia 
niepewności – komentuje Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy UM. (luz)



JAKOŚĆ W EDUKACJI
W czwartek, 23 września br., W Gór-

nośląskim Centrum Edukacyjnym przy 
ul. Okrzei odbędzie się konferencja pt. „Ja-
kość w edukacji – teoria i praktyka”. Zostaną 
omówione możliwości podnoszenia jakości 
pracy placówek oświatowych oraz warunki 
konieczne do wdrożenia systemów zarządza-
nia jakością. Spotkanie zostanie połączone 
z  uroczystym wręczeniem GCE certyfikatu 
ISO 9001:2000. Gospodarze opowiedzą 
o swoich doświadczeniach w  usprawnianiu 
działalności szkoły i udoskonalaniu oferty 
edukacyjnej. Przewidziano zwiedzanie Fir-
my Symulacyjnej oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego. Początek konferencji – godz. 
11.00. (al)

BYŁO, BĘDZIE
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PAŃSTWOWY CZY SAMORZĄDOWY?
Czy Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym pod-
lega władzom państwowym czy samorządowym? Spór na ten temat trwa od dwóch 
lat i nie wiadomo, kiedy zostanie ostatecznie rozstrzygnięty. 

Rada Miejska podjęła w ubiegłym ty-
godniu uchwałę o wniesieniu w tej sprawie 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego. Dlaczego? Bo tylko w ten 
sposób można doprowadzić do uchylenia 
lipcowego orzeczenia Wojewódzkiego Są-
du Administracyjnego w Gliwicach. Odrzucił 
on skargę miasta Gliwice na wcześniejsze 
rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach. W marcu br. 
RIO stwierdziła nieważność tegorocznej 
uchwały budżetowej miasta Gliwice w czę-
ści dotyczącej planu przychodów i wydatków 
Funduszu. - Nie mogą one być ujmowane 
w budżecie miasta na prawach powiatu, bo 
są elementami składowymi państwowego 
funduszu celowego - uznało Kolegium RIO. 
Rada Miejska nie zgodziła się z tą opinią.

Pod koniec marca br. postanowiła za-
skarżyć werdykt RIO do WSA. - Fundusz ma 
charakter samorządowy. Nie jest państwo-
wym funduszem celowym - argumentowali 
gliwiccy radni. Wcześniej zaś wystąpili do 
Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem 
o stwierdzenie niezgodności z prawem 
fatalnego w skutkach rozporządzenia mini-
stra infrastruktury z 25 listopada 2002 roku. 
- Wprowadzając tzw. prawo powielaczowe, 
minister Marek Pol zmienił regulacje ustawo-
we. Fundusz był powiatowy i nagle stał się 
państwowy. Miasto ponosi straty finansowe, 
a prawo jest łamane samowolnymi decyzjami 

władz centralnych. Takie rozwiązanie unie-
możliwia Gliwicom czerpanie dochodów ze 
sprzedaży map i innych informacji geode-
zyjnych, otrzymywanych dzięki stworzonej 
dużym nakładem sił i środków nowoczesnej 
mapy numerycznej miasta - wyjaśnia rzecz-
nik prasowy UM, Marek Jarzębowski.

Władze samorządowe Gliwic nie są 
osamotnione w prezentowaniu takiego 
stanowiska. Najwyższa Izba Kontroli oce-
niła niedawno wykonanie ubiegłorocznego 
planu finansowego Funduszu. Okazało się, 
że 11 marszałków województw i 284 staro-
stów powiatowych w całym kraju uznało go 
za fundusz samorządowy. Tylko 3 marszał-
ków województw (w tym m.in. marszałek 
województwa śląskiego) i 23 starostów po-
wiatowych potraktowało go jako państwowy 
fundusz celowy. (luz)

MŁODZIEŻOWE WYBORY
W piątek, 24 września br., w godzinach 

od 9.00 do 15.00 w niektórych szkołach 
w Gliwicach odbędą się wybory Młodzie-
żowej Rady Miasta. W tym roku zostanie 
wyłonionych ponad 20 radnych czyli po-
łowa składu tego gremium. O  mandaty 
ubiegają się uczniowie I Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego, III i V LO, 
Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego 
wraz IX LO, Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
nr  1, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu 
Szkół Ekonomiczno - Usługowych, Zespołu 

Szkół Łączności, Zespołu Szkół Mecha-
niczno - Elektronicznych, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcąco - Ekonomicznych, Ze-
społu Szkół Samochodowych. Kandydatów 
można zgłaszać do 17 września br. do godz. 
20.00 osobiście u przedstawicieli komisji 
wyborczych w szkołach lub na stronie inter-
netowej (free.ngo.pl/rada/wybory04.html). 
W czwartek, 23 września br., o godz. 12.00 
w wymienionych placówkach rozpoczną się 
spotkania kandydatów na radnych MRM 
z uczniami szkół. (al)

tygodnik

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

ARTYSTYCZNE DESSAU
W ostatnich dniach wakacji, od 25 do 29 sierpnia br., uzdolnione plastycznie uczen-
nice dwóch szkół odwiedziły partnerskie miasto Gliwic – Dessau. 

Pojechały tam: Marta Antoniak, Kamila Kobyłka, Marta Łaszkiewicz, Alicja Olber 
i Jadwiga Olszewska z III LO oraz Bożena Czubala, Aleksandra Jaskólska, Sandra Mie-
rzejewska, Natalia Monasterska i Monika Węglińska z Gimnazjum nr 1. Podczas pobytu 
w Niemczech uczennice poznały historię regionu, zwiedzały Dessau, park Worlitz, szkołę 
Bauhaus. Zobaczyły też Wittenbergę, będące kolebką Reformacji – jego najważniejsze 
zabytki, a wśród nich uczelnię im. Marcina Lutra. Wyjazd umożliwił polskiej młodzieży 
poznanie niemieckich rówieśników zainteresowanych sztukami plastycznymi i wspólne 
realizowanie artystycznego projektu. Wykonane prace pt. „Moje Marzenie” zostały następ-
nie zaprezentowane podczas wernisażu w miejscowym ratuszu z okazji Święta Miasta. 
Organizatorem wyjazdu był gliwicki samorząd. (BM)

DLA CIAŁA I DUCHA
W sobotę, 18 września br., na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Jedno-
ści 35 odbędzie się festyn rodzinny pod 
hasłem „W zdrowym ciele - zdrowy duch”. 
Rozpoczęcie przewidziano na godz. 12.00, 
a zakończenie - na godz. 18.00. Część „dla 
ducha” powinna zachęcić dzieci i młodzież 
do wyboru odpowiedniej formy spędzania 
wolnego czasu. Wypełnią ją popisy gim-
nastyczne i taneczne, prezentacje szkoły 
muzycznej i szkół językowych, pokazy 
sztuk walki w wykonaniu reprezentantów 
Policealnego Studium Ochrony „Victorius” 
oraz Gliwickiego Klubu Karate „Kyokushin”, 
występ Teatru Księstwa Gliwickiego „Medio 
– Evo”.  „Dla ciała” przygotowano potrawy 
kuchni domowej. Wspólnie z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach zorganizowano akcję krwio-
dawstwa. Ambulans będzie stacjonował 
przed budynkiem szkoły w godzinach od 
11.00 do 14.00. Festyn zakończy losowanie 
nagród w loterii fantowej. (al) 
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Stanisław Ogryzek
Przewodniczący Rady Miejskiej:

Ostatnia sesja Rady Miejskiej była pierwszą po wakacyjnej prze-
rwie. Radni podjęli 24 uchwały, wysłuchali też informacji o pracy pre-
zydenta miasta między sesjami, która tym razem z uwagi na przerwę 
wakacyjną była bardziej obszerna niż zazwyczaj. Z 24 uchwał podję-
tych na ostatniej sesji dwie wywołały ożywioną i długą dyskusję. 

Pierwszą z nich była uchwała w sprawie procedury uchwalenia 
budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice i szczegółowości mate-
riałów informacyjnych, towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. 
Projekt uchwały przygotowała Komisja Budżetu, Finansów i Integracji 
Europejskiej. Prace nad tym projektem uchwały trwały ponad rok. Jak 
podkreślili przewodniczący komisji, Jan Zalczyk oraz radny sprawoz-
dawca Mieczysław Koszka - w jego przygotowanie włożono ogrom 
pracy. Potwierdził to również prezydent miasta, Zygmunt Frankiewicz. 
Uchwała zawiera wytyczne w oparciu o jakie przepisy prawne winien 
być tworzony budżet, kto i w jakim trybie może składać wnioski do 
budżetu, określa rolę radnych, komisji rady i Klubów Radnych, określa 
zadania prezydenta, a także wskazuje drogę procedowania projektu 
budżetu i sposób jego uchwalania. I to właśnie sposób uchwalania 
wzbudził najwięcej dyskusji. Chodziło bowiem o to, aby wnioski Komisji 
Budżetu, do których Prezydent Miasta odniesie się negatywnie, mogły 
być głosowane na sesji i w przypadku uzyskania większości weszły 
do zadań budżetu (czego nie zakładał projekt). Jedni wskazywali, że 
taki zapis daje radnym możliwość wprowadzania do budżetu zadań, 
jakich oczekują od nich wyborcy. Drudzy twierdzili, że jest to droga do 
indywidualnych „przepychanek” przy konstrukcji budżetu i prowadzi 
do niepotrzebnych napięć przy jego uchwalaniu. 

Zwyciężyła wersja przedstawiona przez komisję. Wszyscy, za-
równo radni jak i prezydent byli zgodni, że obecna uchwała wymaga 
dużej odpowiedzialności obu stron i Rady Miejskiej i prezydenta. 
W przeciwnym wypadku może nie dojść do jego uchwalenia.

Druga uchwała, nad którą radni dyskutowali niemal półtorej 
godziny, był projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Wielospecjali-
stycznego przy ul. Kościuszki i utworzenie na jego miejscu niepu-
blicznego zakładu opieki zdrowotnej. Pragnę tu zaznaczyć, że jest 
to przekształcenie przez likwidację, a nie fizyczna likwidacja szpitala. 
Zakończenie przekształcenia przewidziano na koniec 2005 r. Podjęcie 
uchwały umożliwia rozpoczęcie procesu przekształcenia samodziel-
nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład 
opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim będzie spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowo powstały niepubliczny 
zakład opieki zdrowotnej zapewni dalsze, nieprzerwane udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w dotychczasowym zakresie. 

Radnych szczegółowo interesowały też problemy termomoderni-
zacji obiektu, zakup sprzętu, a także realizacja zaleceń sanepidow-
skich, termin ich realizacji i sposoby finansowania. Sporo tych zadań 
przejmie na siebie gmina. Na wszystkie zapytania radni otrzymali 
wyczerpujące odpowiedzi, w wyniku czego uchwała została podjęta 
znaczną większością głosów.

Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta:

Spośród kilkudziesięciu uchwał podjętych na ostatniej sesji, 
niektóre zasługują na szczególna uwagę. W ostatnim z miejskich 
szpitali rozpocznie się proces przekształcania. Tę decyzję Rada 
Miejska podjęła zdecydowaną większością głosów. W miejsce 
likwidowanej dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej 
Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1, zosta-
nie powołana spółka. Majątek pozostanie własnością miasta, 
sprzęt i wyposażenie będą dzierżawione, natomiast podmiot, 
który będzie zarządzał szpitalem wyłonią pracownicy. Zmianom 
tym towarzyszył będzie program inwestycyjny, gdyż od tego 
momentu jest szansa, że pieniądze włożone przez miasto w tę 
placówkę służby zdrowia nie zostaną stracone. Szpital wymaga 
m.in. termomodernizacji, dostosowania go do wymogów Sane-
pidu oraz doposażenia w specjalistyczny sprzęt.

Została podjęta również uchwała umożliwiająca rozpoczęcie 
prywatyzacji gliwickiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. 
Nie wiadomo, czy zakończy się to sukcesem. Rynek usług prze-
wozowych nie jest jeszcze w Polsce dobrze zorganizowany. Nie 
można mieć pewności, że znajdą się inwestorzy, którzy zechcą 
zapłacić tyle, ile byśmy oczekiwali za 40% udziałów w tym 
przedsiębiorstwie. Kierunek ten jest jednak zgodny z duchem 
czasu, a także oczekiwaniami pracowników. Trzy komunalne 
przedsiębiorstwa przewozowe w naszej aglomeracji niejako 
blokują dostęp do rynku innym podmiotom. Z przeprowadzonych 
analiz  jednoznacznie wynika, że komunalne PKM-y powinny 
być prywatyzowane.

Ważną sprawą jest przyjęcie przez Radę procedury 
uchwalania budżetu. Komisja budżetu pracowała nad tym 
dokumentem prawie przez rok. Wiele wysiłku i dobry efekt. 
Komisja przedstawiła dokument, który pozwala na odpowie-
dzialne tworzenie budżetu miasta. Rada oparła się naciskom 
wprowadzenia do procedury furtki, pozwalającej na pewnego 
rodzaju targi przy konstruowaniu budżetu miasta. Przyjęty do-
kument stwarza jasną sytuację. Za projekt i realizację uchwały 
budżetowej odpowiada w pełni prezydent miasta, bo on jest 
z jej wykonania rozliczany. 

    Warto wspomnieć, że prace gliwickiego samorządu na-
potykają na coraz więcej niezrozumiałych utrudnień ze strony 
urzędu wojewody. Niektóre uchwały Rady Miejskiej kwestiono-
wane są w taki sposób, że kłóci się to ze zdrowym rozsądkiem. 
Rada zaczęła się przed tym bronić, skarżąc rozstrzygnięcia 
nadzoru prawnego wojewody do sądów administracyjnych. Na 
ostatniej sesji podjęto dwie tego typu uchwały.
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CHÓRY I ORKIESTRY
W niedzielę, 19 września br., w Parku Chopina odbędzie się XIV Zlot Chórów i Or-
kiestr. W godzinach od 15.00 do 18.00 wystąpią tam: Chór Rezonans Con Tutti, Chór 
„Tryll” z Toszka, Orkiestra Dęta KWK „Knurów”, Orkiestra Dęta KWK „Sośnica” oraz 
Orkiestra Dęta „Brzezinka”. 

Zloty odbywają się w Parku Chopina od trzech lat. Są okazją do prezentowania zespołów 
zrzeszonych w gliwicko–zabrskim okręgu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także jedną 
z form integrowania grup muzycznych i folklorystycznych oraz ich rodzin. Impreza odbędzie 
się w ramach  II Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Patronat nad nią objął prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (BM)

JESIEŃ 
W BIBLIOTECE

Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej przy ul.  Spółdzielczej 33a zaprasza 
w poniedziałek, 20 września br., o  godz. 
17.00 na autorskie spotkanie z Markiem 
Blautem. Będzie on promować swoją 
książkę pt. „Dolina-4”, którą zadebiutował 
jako literat. Fragmenty powieści przeczyta 
Andrzej Dopierała, aktor Teatru Śląskie-
go w Katowicach. „To książka ciekawa 
i zaskakująca. Zaskakująca nie tylko 
dojrzałością intelektualną, nowocze-
snym warsztatem, ale i precyzją słowa. 
Dlatego też w wielkim nurcie literatury 
odpowiadającej na pytanie o istotę 
człowieczeństwa, warto dostrzec tę od-
powiedź” - pisze prof. Jan Malicki. Marek 
Blaut urodził się w 1951 roku. Twierdzi, 
że jest Ślązakiem z lwowskimi genami. 
Pracował m.in. jako górnik, piekarz, 
urzędnik i dziennikarz. (BM)

przetarg nieograniczony na

termorenowację dla pięciu placówek 
oświatowych w Gliwicach.

Wymagany termin realizacji zadania: 30 września 
2005 r.
Wadium: 25. 000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 
20 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, 
Biuro Obsługi Interesantów, parter – stanowisko ds. 
zamówień publicznych i przetargów w godz. 7.30-
15.30 (w czwartki do 18.00) lub za zaliczeniem 
pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, Biuro 
Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień 
publicznych i przetargów, tel. 239-12-56, faks 231-27-
25, w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki do 18.00).

Termin składania ofert: 4 listopada 2004 r. 
do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, 
Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamó-
wień publicznych i pretargów.

Termin otwarcia ofert: 4 listopada 2004 r. o godz. 
11.00. w sali 131 Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wa-
riantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy 
spełniają wymogi określone w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, w art. 22 ust 1 oraz 
nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich 
znaczenie (w %): cena - 100 %.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Pre-
zesowi Urzędu Zamówień Publicznych 6 września 
2004 r. 

przetarg nieograniczony na

wykonanie robót budowlanych 
i modernizacyjnych 

na kortach tenisowych 
w Gliwicach przy ul. Kosynierów. 

Wymagany termin realizacji zadania: 30 paź-
dziernika 2004 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówie-
nia w cenie 10 zł można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, 
parter – stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 
18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko 
ds. zamówień publicznych, tel. 239-12-56, faks 
231-27-25, w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki 
do 18.00).

Termin składania ofert: 27 września 2004 r. 
do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Intere-
santów – stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów.

Termin otwarcia ofert: 27 września 2004 r. 
o godz. 11.00. w sali 131 Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, któ-
rzy spełniają wymogi określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w art. 22 ust 1 
oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty 
i ich znaczenie (w %): cena - 100 %.

pisemny przetarg nieograniczony na

dostawę i montaż trybuny składanej 
na lodowisko „TAFLA” w Gliwicach, 

ul. Akademicka. 

Wymagany termin realizacji zadania: 30 listo-
pada 2004 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówie-
nia w cenie 10 zł można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, 
parter – stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 
18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, Biuro Obsługi Interesantów  – stano-
wisko ds. zamówień publicznych i przetargów, 
tel. 239-12-56, faks 231-27-25, w godz. 7.30 
– 15.30 (w czwartki do 18.00).

Termin składania ofert: 28 września 2004 r. 
do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Intere-
santów – stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów.

Termin otwarcia ofert: 28 września 2004 r. 
o godz. 11.00. w sali 131 Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, któ-
rzy spełniają wymogi określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w art. 22 ust 
1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust 1 
i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty 
i  ich znaczenie (w %): cena - 100 %.

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza 

MIASTA I MIASTECZKA
Do 24 września br. w Galerii Politechniki Śląskiej przy ul.  Banacha można oglądać 
wystawę malarstwa Elżbiety Rogalskiej. 

Artystka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w  Krakowie. Z powodzeniem zajmowała 
się wzornictwem odzieżowym. Od 1972 roku zaczęła prezentować swoje prace malarskie 
na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Inspirują ja uroki i architektura polskich miast 
i miasteczek. Ekspozycję można oglądać od poniedziałku do piątku w  godzinach od 15.00 
do 21.00. Wystawę zorganizował Uniwersytet Trzeciego Wieku. (al)
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Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego 
pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Między średniowieczem a nowoczesnością 

DWA MIASTA

WAŻNE DLA UCZESTNIKÓW GDDK
Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa, liczba osób uczestniczących w rejsach po Kanale Gliwickich 
18 i 19 września będzie ściśle ograniczona. Rezerwacji miejsc na wyznaczone rejsy można dokonywać 
w sekretariacie Muzeum przy ul. Dolnych Wałów 8a w dniach od 13 do 16 września w godzinach od 8.00 
do 15.00. Połowa miejsc (225 osób) będzie dostępna bez wcześniejszych rezerwacji. Dodatkowe informa-
cje - pod numerem telefonu 231-08-54.

PUBLICZNA ZBIÓRKA PIENIĘDZY

12 sierpnia 2004 r. powstał Komitet Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jego celem jest przeprowa-
dzenie zbiórki publicznej na rzecz:
- restauracji nagrobków na starym cmentarzu w Gliwicach (ul. Na Piasku),
- odbudowy Teatru Miejskiego w Gliwicach.
Publiczna zbiórka  będzie przeprowadzona 18 i 19 września z wykorzystaniem 10 skarbonek. Zostaną 
one umieszczone w punktach informacyjnych na terenie Gliwic (Zamek Piastowski, Willa Caro, Port 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa, Teatr Miejski, Palmiarnia, Radiostacja Gliwicka, Lotnisko w Gliwicach, 
Cmentarz Żydowski przy ul. Na piasku, Drewniany Kościół przy ul. Kozielskiej). O wynikach zbiórki 
komitet poinformuje w ogłoszeniach prasowych.

WYJĄTKOWE WYDARZENIA
Premiera publikacji wydanej 
przez Muzeum w Gliwicach:  
ROK OSTATNI – ROK PIERWSZY. 
GLIWICE 1945
19 września, godz. 11.00, Willa Caro

Wystawa 
NARODZINY PRZEMYSŁU 
NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
- mapy geologiczne Górnego Śląska
wydane w 1867 r.
Oddział Odlewnictwa Artystycznego

Okolicznościowy 
STEMPEL POCZTOWY
18 września - w ogrodzie Willi Caro
19 września - przed budynkiem Poczty Głównej

REJSY po Kanale Gliwickim 
18 - 19 września  

KURS ZABYTKOWEGO TRAMWAJU 
linii  nr 4 z jazzową załogą 
– zespołem HOT DIXIE SOCIETY
19 września, 10.00-17.00 

Koncert muzyki żydowskiej 
w wykonaniu ZESPOŁU KROKE 
18 września, godz. 18.00,  ogród Willi Caro 

1. Willa Caro
2. Zamek Piastowski
3. Ratusz
4. Radiostacja
5. Oddział Odlewnictwa Artystycznego
6. Cmentarz Żydowski
7. Cmentarz Hutniczy
8. Teatr Miejski
9. Port
10. Kościół drewniany z Zębowic
11. Lotnisko

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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18 września 2004 r. SOBOTA
INAUGURACJA
9.00 -  przemarsz Orkiestry Dętej Kopalni Sośnica w Gliwicach ulicą Zwycięstwa 

w kierunku od dworca PKP do Willi Caro
9.30 -  10.00 - otwarcie Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego przed Willą Caro, 

ul. Dolnych Wałów 8a
Uroczyste uruchomienie zegara w Sali Jadalnej Willi Caro

MUZEUM W GLIWICACH - ZAMEK PIASTOWSKI
ul. Pod Murami 2
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 - zorganizowane zwiedzanie w grupach: Gliwickie Stare 
Miasto - przeszłość miasta widziana oczami historyka i archeologa, zbiórka przy Bramie 
Raciborskiej, Plac Rzeźniczy
10.00 - 18.00 - Dawne kramy rzemieślnicze - przedpole zamku od ul. Górnych Wałów
16.30 - 18.00 - Turniej Rycerski - inscenizacje walk i obyczajów rycerskich

MUZEUM W GLIWICACH - WILLA CARO 
ul. Dolnych Wałów 8a
10.00 - 17.00 - wystawa czasowa: Porcelana miśnieńska ze zbiorów Muzeum w Gliwicach 
- wejście w wyznaczonym czasie, w grupach zorganizowanych do 20 osób
10.30, 12.30, 13.30, 15.00, 16.30 - zwiedzanie w grupach do 30 osób wystawy wnętrz: 
Miejska rezydencja przemysłowca z końca XIX wieku
11.15, 13.15, 14.15, 16.15, 17.15 - zwiedzanie w grupach do 30 osób wystawy etnograficz-
nej: Kultura i sztuka ludowa regionu gliwickiego z przełomu XIX i XX wieku
10.00 - 17.00 - Drzwi otwarte Biblioteki Muzeum - wystawa najciekawszych nabytków. 
Zwiedzanie zorganizowane
11.00 - 12.30 - wykład: Architektura Gliwic w XIX i na początku XX wieku
18.00 - koncert muzyki żydowskiej zespołu KROKE - ogród Willi Caro 
Zespół KROKE wystąpi w składzie: Tomasz Kukurba - altówka, skrzypce, śpiew; Jerzy Bawoł 
- akordeon; Tomasz Lato - kontrabas. Używając tradycyjnych materiałów muzycznych, jako 
fundamentów do budowy oryginalnych aranżacji i improwizacji, a także korzystając 
z wcześniejszych doświadczeń związanych z muzyką klasyczną i jazzem KROKE tworzy nowe, 
unikalne kompozycje, a także brzmienie niespotykane dotąd w muzyce żydowskiej

10.00 - 18.00 - W gościnie u Oskara Caro - letnia kawiarnia w ogrodzie Willi Caro

Dodatkowa atrakcja!
Specjalny okolicznościowy stempel pocztowy Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego 
oraz kartka pocztowa. Odbitka stempla dostępna w ogrodzie Willi Caro 
w godzinach 10.00 - 16.00

RATUSZ W GLIWICACH 
jako fragment oprowadzania po średniowiecznych Gliwicach
10.00 - 17.00 - wystawa: Ratusz i Rynek w starej fotografii 

KANAŁ GLIWICKI I PORT
ul. Portowa 28
Rejsy po Kanale Gliwickim. Od portu do śluzy w Łabędach. 
Przewidziano także zwiedzanie portu.
Początek rejsów o godz. 9:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; (rejs wraz ze śluzo-
waniem i przerwami technicznymi trwa ok. 2 godzin), statek zabiera jednorazowo na 
pokład 40 osób. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji udziału w rejsie (tel. 231 
08 54). Zorganizowany bezpłatny przewóz z Placu Piastów do portu na pół godziny 
przed każdym rejsem!

MUZEUM W GLIWICACH
ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO 
ul. Robotnicza 2
10.00 - 17.00 - wystawa: Narodziny przemysłu na Górnym Śląsku - mapy geologiczne 
Górnego Śląska opracowane przez prof. F.Roemera, wydane w 1867 r. w Berlinie 
w wydawnictwie Neumanna (prezentacja premierowa)

CMENTARZ HUTNICZY W GLIWICACH
ul. Robotnicza 
10.00 - 15.00 (co pół godziny) - zwiedzanie cmentarza z przewodnikiem
W sobotę w godz. 10.00-14.00 możliwość oprowadzania w języku niemieckim

RUINY TEATRU MIEJSKIEGO W GLIWICACH
Aleja Przyjaźni 18
10.00 - 16.00 (wejścia 10 osób co pół godziny) - zwiedzanie Ruin Teatru z prezentacją 
multimedialną

WIEŻA KOŚCIOŁA PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
10.00 - 16.00 (wejścia na wieżę kościoła co godzinę) - historia kościoła i panorama 
gliwickiej Starówki - zwiedzanie pod opieką przewodnika w grupach do 15 osób

PALMIARNIA
10.00 - 17.00 (co pół godziny) - oprowadzanie po Palmiarni w zorganizowanych grupach 
do 20 osób

RADIOSTACJA GLIWICKA
ul. Tarnogórska 129
16.00 - 21.00 (co godzinę) - Historia Radiostacji Gliwickiej - zwiedzanie obiektów 
z oprowadzaniem

LOTNISKO W GLIWICACH
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00 - zorganizowane zwiedzanie 
lotniska
10.00 - 17.00 - wystawa: Z historii lotnictwa w Gliwicach
10.00 - 17.00 - wystawa: Kartka z Zeppelina - repryza wystawy z maja 2004 r.

PROGRAM DWA MIASTA
Między średniowieczem a nowoczesnością 

Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego 
pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice
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19 września 2004 r. NIEDZIELA

MUZEUM W GLIWICACH - WILLA CARO
ul. Dolnych Wałów 8a
11.00 - 12.00 - premiera publikacji wydanej przez Muzeum w Gliwicach: 
„Rok ostatni - rok pierwszy. Gliwice 1945”. Spotkanie z autorem książki Bogusławem Traczem
15.00 - 16.00 - wykład: Trudna codzienność. Gliwice w latach 80. XX w. - historia pisana 
od początku
10.00 - 17.00 - wystawa czasowa: Porcelana miśnieńska ze zbiorów Muzeum w Gliwicach 
- zwiedzanie zorganizowane w grupach do 20 osób
10.30, 12.30, 13.30, 15.00, 16.30 - zwiedzanie wystawy wnętrz: Miejska rezydencja 
przemysłowca z końca XIX w. z możliwością obejrzenia Sali Jadalnej i Pokoju Fajkowego, 
który nie jest udostępniany publiczności na co dzień
11.15, 13.15, 14.15, 16.15, 17.15 - zwiedzanie wystawy etnograficznej: Kultura i sztuka 
ludowa regionu gliwickiego z przełomu XIX i XX wieku
10.00 - 17.00 - Drzwi otwarte Biblioteki Muzeum - wystawa najciekawszych nabytków. 
Zwiedzanie zorganizowane
18.00 - Jazz do poduszki - koncert jazzowy na zakończenie GDDK.
Wystąpi zespół HOT DIXIE SOCIETY - ogród Willi Caro
10.00 - 18.00 - W gościnie u Oskara Caro - letnia kawiarnia w ogrodzie Willi Caro

MUZEUM W GLIWICACH - ZAMEK PIASTOWSKI
ul. Pod Murami 2
10.00 - 18.00 - Dawne kramy rzemieślnicze 
16.30 - 18.00 - Turniej Rycerski - inscenizacje walk i obyczajów rycerskich

KANAŁ GLIWICKI I PORT
ul. Portowa 28
Rejsy po Kanale Gliwickim - Od portu do śluzy w Dzierżnie. 
Przewidziano zwiedzanie portu.
Początek rejsów o godz. 9:00; 12:30; 16:00; (rejs wraz ze śluzowaniem i przerwami 
technicznymi trwa ok. 3,5 godziny), statek jednorazowo zabiera na pokład 40 osób.
Zorganizowany bezpłatny przewóz z Placu Piastów do portu na pół godziny przed 
każdym rejsem!

RATUSZ W GLIWICACH
10.00 - 17.00 - wystawa: Ratusz i Rynek w starej fotografii

CMENTARZ HUTNICZY W GLIWICACH
ul. Robotnicza 
10.00 - 15.00 (co pół godziny) - zwiedzanie cmentarza z przewodnikiem

SPACER ULICAMI MIASTA - GLIWICE NOWOCZESNE
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 - zwiedzanie wytyczonym szlakiem z przewodnikiem
Zbiórka przed budynkiem Poczty Głównej

Dodatkowa atrakcja!
Specjalny okolicznościowy stempel pocztowy Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz kartka 
pocztowa. Odbitka stempla dostępna przed budynkiem Poczty Głównej w godzinach 10.00-16.00

RUINY TEATRU MIEJSKIEGO W GLIWICACH
10.00 - 16.00 (wejścia 10 osób co pół godziny) - zwiedzanie Ruin Teatru 
wraz z prezentacją multimedialną

RADIOSTACJA GLIWICKA
ul. Tarnogórska 129
10.00 - 14.00 (co godzinę) - Historia Radiostacji Gliwickiej

LOTNISKO W GLIWICACH
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00 - zorganizowane zwiedzanie 
lotniska
10.00 - 17.00 - wystawa: Z historii lotnictwa w Gliwicach
10.00 - 17.00 - wystawa: Kartka z Zeppelina - repryza wystawy z maja 2004 r.

MNIEJSZOŚCI GLIWICKIE - STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI 
ul. Na Piasku
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 - zwiedzanie cmentarza 
w grupach do 20 osób
10.00 - 15.30 - wystawa: Twarze z przeszłości - fotografie W. Blandowskiego ze zbiorów 
Muzeum w Gliwicach

PALMIARNIA
10.00 - 17.00 (co pół godziny) - zwiedzanie Palmiarni w zorganizowanych grupach do 20 osób

KONCERT CHÓRÓW W RAMACH FESTIWALU POLSKIEGO ZWIĄZKU 
CHÓRÓW I ORKIESTR DĘTYCH ODDZIAŁU GLIWICKO-ZABRSKIEGO

15.00 - 18.00 - Park Chopina

WIEŻA KOŚCIOŁA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
14.00, 15.00, 16.00 - wejście na wieżę kościoła - historia kościoła i panorama Gliwickiej 
Starówki - zwiedzanie pod opieką przewodnika w grupach do 15 osób

MUZEUM W GLIWICACH
ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO 
ul. Robotnicza 2
10.00 - 17.00 - wystawa czasowa: Narodziny przemysłu na Górnym Śląsku 
- mapy geologiczne Górnego Śląska opracowane przez prof. F. Roemera, wydane w 1867 r. 
w Berlinie w wydawnictwie Neumanna

KOŚCIÓŁ DREWNIANY Z ZĘBOWIC 
ul. Kozielska
13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30 - zwiedzanie kościoła z przewodnikiem

DODATKOWE ATRAKCJE:

18 września 2004 r. (sobota)
► Kataryniarz - Rynek - ulica Zwycięstwa, Willa Caro

► Pamiątkowa fotografia dla każdego. Ekran ze zdjęciem z epoki ze zbiorów 
własnych Muzeum dostępny w ogrodzie Willi Caro w godzinach otwarcia

► Specjalny okolicznościowy stempel pocztowy Gliwickich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego. Odbitka dostępna w ogrodzie Willi Caro

19 września 2004 r. (niedziela)
► 10.00 - 17.00 - kurs zabytkowego tramwaju linii nr 4 z jazzową załogą 

- zespołem HOT DIXIE SOCIETY

► 13.00 - 17.00 - przechodnie w strojach z epoki (lata 20. i 30.) 
na ulicy Zwycięstwa

► Pamiątkowa fotografia dla każdego. Ekran ze zdjęciem z epoki ze zbiorów 
własnych Muzeum dostępny w ogrodzie Willi Caro w godzinach otwarcia

► Okolicznościowy stempel pocztowy - odbitka stempla dostępna przed budynkiem 
Poczty Głównej

www.muzeum.gliwice.pl
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W październiku powinien rozpocząć 
się długo oczekiwany remont ulicy 
Kozielskiej. Tymczasem dopiero teraz 
zastrzeżenia wobec decyzji związanych 
z realizacją projektu zgłosiło Koło Miej-
skie Polskiego Klubu Ekologicznego. 
Omawianie koncepcji przebudowy 
chyba dawno już zakończono? 

Janusz Moszyński, wiceprezydent Gliwic: 
Czas dyskusji już minął. Przypomnę, że były 
dwie koncepcje. Pierwsza to pozostawienie 
drogi jako dwukierunkowej. W tym wypadku 
niezbędne było uwzględnienie obowiązujących 
norm oraz poszerzenie ulicy. Wiązało się to 
z koniecznością wycięcia drzew po jednej 
stronie. Poszerzenie zaplanowano jednak 
tak, aby uratować drzewa po stronie drugiej. 
Postanowiono przesunąć oś drogi o metr i w ten 
sposób odsunąć pozostałe drzewa od krawędzi 
o kilkadziesiąt centymetrów. Drugą koncepcją 
było przekształcenie ulicy Kozielskiej w drogę 
jednokierunkową z zachowaniem drzew po 
obu stronach. 

Jak dokonano ostatecznego wyboru? 
Po dokładnym rozpatrzeniu obu propozycji 
stwierdziliśmy, że każda ma swoje wady i zalety. 
Postanowiliśmy zapytać o zdanie mieszkańców 
miasta. Zwróciliśmy się do gliwiczan z sondą 
internetową, a także wysłaliśmy ankiety do 
osób mieszkających przy ulicy Kozielskiej. 
Po podliczeniu głosów okazało się, że więk-
szość uczestników badań opowiedziała się za 
poszerzeniem i wycinką drzew. W przypadku 
internautów było to 74%, a w przypadku an-
kietowanych – 55%. Przychyliliśmy się do ta-
kiego stanowiska. Przygotowano już projekt 
i wymagane dokumenty. W tym momencie 
w sprawę  włączyli się członkowie Polskiego 
Klubu Ekologicznego.

Czego się domagają? 
Chcą być stroną w postępowaniu administra-
cyjnym w sprawie wycinki drzew. Prowadzi 
je prezydent Zabrza. Do załatwienia sprawy 
wyznaczyło go Samorządowe Kolegium Od-
woławcze w Katowicach.  Prezydent Gliwic 
nie mógł - w myśl obowiązującego prawa 
- podjąć takiej decyzji. Prezydent Zabrza 
odmówił PKE udziału w tym postępowaniu ze 

względu na opóźnienie w dostarczeniu wniosku. 
Koło złożyło zażalenie do SKO. Nie oznacza 
to, że ekolodzy - w wypadku pozytywnego 
rozpatrzenia ich prośby - chcą oświadczyć, 
że decyzja o wycince bardzo im się podoba. 
Chcą raczej zablokować realizację tej inwesty-
cji. Niezależnie od efektu, już określili swoje 
stanowisko. Uważają się za mądrzejszych od 
innych współobywateli i odmawiają im prawa 
do podejmowania decyzji. 

Jakie mogłyby być skutki ewentualnej 
rezygnacji z remontu w tym momencie? 

W efekcie oznaczałoby to dalsze korzystanie 
przez kierowców z drogi, która jest w złym sta-
nie. Wystąpiłyby też straty finansowe. Zgłosi-
liśmy już ten projekt do konkursu na dotacje 
w ramach kontraktu dla województwa śląskiego 
na rok 2004. Z wszystkich ofert w tej transzy 
przebudowa Kozielskiej dostała największą 
liczbę punktów i najwyższe dofinansowanie - 
dwa miliony złotych. Zablokowanie w tej chwili 
inwestycji może nas narazić na utratę dotacji. 
Remont i tak trzeba będzie zrobić, ale niestety 
później miasto zostanie zmuszone do wyłoże-
nia wszystkich środków z własnego budżetu. 
Gdyby spełnił się czarny scenariusz - a mam 
nadzieję, że do tego nie dojdzie – dołożymy 
wszelkich starań, żeby zaskarżyć PKE o od-
szkodowanie. Nie można po prostu bezkarnie 
zabawiać się w tego typu protesty. 

Obawy samorządowców budzą też głosy 
ekologów na temat planowanej likwidacji 
hałdy w okolicy ulicy Pszczyńskiej.

Na razie martwią się tylko urzędnicy, ale co 
powiedzą inni gliwiczanie? Ci sami ekolodzy 
głośno wyrażają bowiem oburzenie w związku 
z ewentualnym pozwoleniem na wycinkę drzew 
wokół hałdy. Zostali uznani za stronę w postę-
powaniu związanym z wydaniem zezwolenia 
na rozbiórkę hałdy. Drzewa przeznaczone 
są do usunięcia po to, aby hałda mogła być 
wreszcie zlikwidowana. Gliwice mogą zyskać 
ponad 25 hektarów terenu, z czego ponad 8 jest 
własnością gminy. Pojawia się też szansa na 
wykorzystanie węgla, a także kamienia, cieszą-
cego się dużym popytem w związku z  budową 
dróg i autostrad. Na zagospodarowanie tych 
hektarów dostaliśmy w części pieniądze z Unii 

Europejskiej w projekcie „Nowe Gliwice”. Przy-
pomnę, że w obiektach po kopalni „Gliwice” po-
wstanie siedziba szkoły wyższej oraz inkubator 
przedsiębiorczości. W miejscu hałdy powinna 
znajdować się Strefa Aktywności Gospodarczej. 
Przeznaczono ją dla firm, które odniosą suk-
ces w ramach inkubatora przedsiębiorczości. 
Na korzystnych warunkach będą tam mogły 
budować własne obiekty. Jednym z warunków 
powodzenia tego zadania jest oczywiście roz-
biórka hałdy, a jednym z warunków rozbiórki 
hałdy - usunięcie drzew. 

Jak ekolodzy argumentują swoje obawy?
Trudno na razie mówić o rzeczowych argu-
mentach. Może im się te drzewa i ta hałda 
po prostu i po ludzku podobają. To niestety 
nie jest podstawa skłaniająca do racjonalnej 
rozmowy. Nie przypominam sobie przypadku 
w Polsce, aby ekolodzy zablokowali rozbiórkę 
hałdy. Myślę, że i u nas tak się nie stanie. Na 
zdjęciach lotniczych wyraźnie widać, że cały 
środek hałdy stanowi księżycowy krajobraz 
góry, usypanej z kamienia i węgla, a tylko 
otoczonej wianuszkiem drzew. W dodatku 
drzewa, które widać z ulicy Pszczyńskiej, 
rosną na bardzo stromym zboczu i zagra-
żają bezpieczeństwu. W hałdzie znaleziono 
miejsce czynne termicznie. Jest szansa na jej 
zlikwidowanie w sposób bezpieczny i planowy. 
Wypowiedzi ekologów osiągają w tym wypadku 
ten poziom absurdu, przy którym  ciężko jest 
prowadzić jakąkolwiek dyskusję. 

Ochrona przyrody jest sprawą bardzo 
ważną, ale postawa ekologów budzi 
czasami sporo kontrowersji. Gdzie 
tkwią ich przyczyny? 

Sama już sobie Pani wskazała jedno ze źródeł. 
A cóż w tym dziwnego, że działacz-ekolog nie 
zawsze ma rację? Postrzeganie stowarzyszeń 
ekologicznych przez część społeczeństwa oraz 
niestety media bywa często schematyczne. Po-
kutują zestawienia typu: zły samorząd – dobre 
stowarzyszenie, głupi urzędnik – mądry eko-
log. Niektórzy nie dostrzegają, że za decyzjami 
urzędów stoją specjalistyczne opracowania. Ale 
jeżeli w tej samej sprawie wypowiedział się ktoś 
z przypiętą etykietką ekologa, to on na pewno 
miał rację. To nie znaczy, że nie ma dobrych 
fachowców w dziedzinie ekologii. Są i należy 
ich cenić. Ale są też pseudoekolodzy, którzy 
sieją ekoterroryzm. 

Czy mówienie o ekoterroryzmie nie jest 
przesadą?

Ustawa przyznaje pewne uprawnienia stowa-
rzyszeniom ekologicznym. Umożliwiają one 
na przykład wymuszanie pieniędzy od inwe-
storów. W Polsce bywały już takie przypadki. 
Nie oskarżam bynajmniej o takie działanie 
gliwickich ekologów. Natomiast generalnie 
zarówno wymuszanie haraczy na inwesto-
rach, jak i zupełnie nieracjonalne blokowanie 
niektórych inwestycji, skłania do poważnego 
zastanowienia się nad sensem i kształtem 
utrzymywania w polskim prawie zapisu na temat 
dostępu tego typu organizacji do postępowań 
na prawach strony. 

Rozmawiała: Joanna Lenczowska

EKOLOGIA A EKOTERRORYZM
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Jest szansa na likwidację hałdy pomiędzy ulicami Pszczyńską i Bojkowską
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§ 1
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty aktywne w za-
kresie działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin, absty-
nentów oraz osób zawodowo stykających się z osobami uzależnionymi 
i problematyką uzależnień:
1. organizacje pozarządowe, 
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie,
3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzo-

rowane.
§ 2

Celem zadania jest wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

§ 3
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania dotyczą:
1. realizacji programów szkoleniowych z zakresu choroby alkoholowej dla 

różnych grup zawodowych,
2. realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
3. usług leczniczych kierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin,
4. prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

alkoholowych.
*************************************************************

Ad.1 Szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych dotyczy w szcze-
gólności:
• treningów umiejętności wychowawczych dla pracowników świetlic,
• programów szkoleniowych z zakresu uzależnień dla różnych grup 

zawodowych.
Ad.2 Realizacja na terenie miasta programów profilaktycznych dla uczniów 

szkół gliwickich obejmie programy sprawdzone lub rekomendowane przez 
ekspertów. Programy prowadzić powinny osoby posiadające certyfikaty do 
ich realizacji. Pierwszeństwo mają programy:
• rekomendowane przez PARPA, jak np.: Elementarz, Debata, Korekta, 
• te, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców 

Gliwic, jak np. „Szkoła dla rodziców”, kluby ze specjalnym programem 
tematycznym oraz programem profilaktycznym,  

• skierowane do szczególnych grup podwyższonego ryzyka, jak dzieci 
ulicy, dzieci z rodzin alkoholowych.

Ad.3 Propozycje usług leczniczych, kierowanych do osób uzależnionych i ich 
rodzin, mają na celu rozszerzenie oferty podstawowej i zwiększenie dostęp-
ności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu oraz do prowadzenia ponadpodstawowej działalności terapeutyczno 
– rehabilitacyjnej (nie objętej kontraktem NFZ) dla mieszkańców Gliwic. 

Ad.4 Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 
alkoholowych w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informa-
cyjno – edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w formie programu socjotera-
peutycznego poprzez:
• zajęcia profilaktyczne dotyczące środków psychoaktywnych,
• edukację ogólną dotyczącą kształtowania mechanizmów obronnych 

i postaw dzieci i młodzieży wobec trudnej rzeczywistości,
• indywidualną pomoc terapeutyczną dzieciom w sytuacji zagrożenia,
• stałą szeroko pojętą opiekę wychowawczą nad dziećmi,
• zajęcia profilaktyczne w formie zajęć sportowych,
• zakup materiałów koniecznych do prowadzenia działań profilaktyczno 

– wspierających,
• dożywianie w ramach programu.
• zabezpieczenie warunków koniecznych do realizacji programu.

Pierwszeństwo będą miały świetlice kontynuujące prowadzenie programu 
socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin alkoholowych.

§ 4
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 
1. działania skierowane do osób uzależnionych ich rodzin i abstynentów 

poprzez prowadzenie Klubu Abstynentów,
2. działania skierowane do osób uzależnionych-bezdomnych przebywających 

w schronisku,
3. programy szkoleniowe z zakresu choroby alkoholowej dla różnych grup 

zawodowych,
4. programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
5. usługi lecznicze kierowane do osób uzależnionych i ich rodzin,
6. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

alkoholowych.

w roku 2003 wynosiła 518.631,56 PLN. Wysokość środków publicznych prze-
znaczonych na w/w zadania publiczne: w okresie lipiec-grudzień roku 2004 
wynosi 471.070,00 PLN, z czego po pierwszym ogłoszeniu konkursu pozostało 
do podziału 170.920,06 PLN.

§ 5
Zasady przyznawania dotacji. 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w ter-

minie do 14 października 2004 r. do godz. 9.00 oferty zgodnej ze wzorem 
określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego 
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193 poz. 1891) do 
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych na adres: 44-100 Gliwice, 
ul. Jagiellońska 21 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej 
wpływu do GCOP).

Na wniosku oferty winna być informacja: dotyczy zadania „Działania w dziedzinie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. 
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodar-
czej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
2. Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie 

miasta Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców. 
3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie 

nie będą rozpatrywane.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria :

• merytoryczne - zbieżność projektu z celami zadania (oceniane 
w skali: 0 – 3),

• społeczne - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla pracow-
ników i mieszkańców, a także przewidziana liczba odbiorców oraz 
zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu 
(oceniane w skali: 0-2),

• finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów 
kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efek-
tywności wykonania oraz udział środków własnych oraz z innych źródeł 
finansowania, zakładani partnerzy (oceniane w skali: 0-2),

• organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie 
(oceniane w skali: 0-2), 

• analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych 
latach (oceniane w skali: 0-1).

 8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzyma-
nia dotacji wynosi 6, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała 
największą ilość punktów.

9. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta w drodze zarzą-
dzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
• Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna. 
• Prezydent Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

10. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Prezydent Miasta w drodze 
zarządzenia.

11. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana wa-
runkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu projektu.

12 . Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji 
zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określo-
nego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193 poz. 1891).

13. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się 
w terminie od 1 października 2004 r. i zakończyć się z dniem 15 grudnia 
2004 roku. 

14. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do 
przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego 
z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 
2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193 poz. 1891).

15.  Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania do-
tacji udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach, 
ul. Jagiellońska 21, tel. 238-24-55, 238-81-67. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza 

otwarty ponowny konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice 
w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza 

pełna treść ogłoszeń zamieszczana jest w serwisie internetowym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie www.um.gliwice.pl

Zespół Szkół Gimnazjalnych 
w Gliwicach, ul. Księcia Ziemowita 12,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
na budowę łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną.

 

Termin składania ofert: 29 września 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 29 września 2004 r. o godz.11.00.

Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a,
ogłasza  przetarg nieograniczony 

na skład i druk katalogu do wystawy pt. ,,Szkło jak plaster miodu”.

Termin składania ofert: 27 września 2004 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 27 września 2004 r. o godz. 9.30

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PWiK Gliwice na 

dostawę notebooka. 

Termin składania ofert: 21 września 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 21 września 2004 r. o godz. 10.00.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 29, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
na remont elewacji. 

Termin składania ofert: 29 września 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 29 września 2004 r. o godz. 10.30.

Zarząd Ośrodków 
Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR”

w Gliwicach, ul. Ziemięcicka 62, 
zawiadamia o ogłoszeniu o przetargu nieograniczonego na

adaptację pomieszczenia magazynu dla potrzeb księgowości na 
terenie Ośrodka Wypoczynkowego „TUR” 

w Gliwicach - Czechowicach.
Termin składania ofert: 1 października 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 1 października 2004 r. o godz. 10.30.

pisemny przetarg nieograniczony na 
utrzymanie czystości na terenie Miasta Gliwice w roku 2005.

Dokumentację przetargową w cenie 20 zł można odebrać w siedzibie 
zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, na 
parterze w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na stanowisku ds. zamówień 
publicznych i przetargów.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia można uzyskać w BOI na stanowisku ds. zamówień publicznych 
i przetargów w siedzibie zamawiającego.
Termin składania ofert: 29 października 2004 r. do godz. 9.00.
Miejsce składania ofert: BOI - stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów w siedzibie zamawiającego.
Wadium: w zależności od zadania (szczegóły w pkt. 3.6 specyfikacji). 
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2005 r. 
Termin otwarcia ofert: 29 października 2004 o godz. 10.00 w sali 254 
w siedzibie zamawiającego.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w art. 22 i 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 
- 100%.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

pisemny przetarg nieograniczony na
remont oświetlenia ulicznego w Gliwicach polegający 

na wymianie opraw.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł  można odebrać 
w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na stanowisku ds. zamówień 
publicznych i przetargów lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia 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, faks 231-27-25.
Termin składania ofert: 3 listopada 2004 do godz. 11.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamó-
wień publicznych i przetargów (parter) w siedzibie zamawiającego.
Wadium: 20. 000 zł. 
Termin realizacji zamówienia: 10 grudnia 2004 r.
Termin otwarcia ofert: 3 listopada 2004 r. o godz. 12.00 w sali 254 w sie-
dzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą: 60 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w SIWZ, w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 
– 100%.
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pisemny przetarg nieograniczony na
wykonanie zadań remontowych w siedmiu placówkach 

oświatowych w Gliwicach. 
Wymagany termin realizacji zadania: 15 grudnia 2004 r.
Wadium: 6. 200 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł można odebrać w 
siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Interesantów, parter – stanowisko 
ds. zamówień publicznych i przetargów w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 
18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień publicznych i prze-
targów, tel. 239-12-56, faks 231-27-25, w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki 
do 18.00).
Termin składania ofert: 22 października 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Intere-
santów – stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.
Termin Otwarcia ofert: 22 października 2004 r. o godz. 11.00. w sali 131 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w art. 22 ust 1 oraz nie podle-
gają wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena 
- 100 %.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych 30 sierpnia 2004 r. 

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

zawiadamia, że organizuje przetarg nieograniczony na:

q
wykonanie oświetlenia wraz ze złączami oświetleniowymi 
i częścią ciągów pieszych (etap I) na Placu Grunwaldzkim 

w Gliwicach.

Termin składania ofert: 29 września 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 29 września 2004 r. o godz. 11.00.

q
zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego 

(towarowo – osobowego).

Termin składania ofert: 28 września 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 28 września 2004 r. o godz. 11.00.
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Wrzesień 2004 r.
15 września Sienkiewicza, Konopnickiej, Dubois, Wybrzeże Armii Krajo-

wej, 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, Ponia-
towskiego, 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. Warszaw-
ską, 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 kole-

jowymi,
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

pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie prac związanych z usuwaniem 

awarii kanalizacji deszczowej 
w pasie drogowym w Gliwicach.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 
zł można odebrać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze Obsługi 
Interesantów (BOI) na stanowisku ds. zamówień publicz-
nych i przetargów lub za zaliczeniem pocztowym.

Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie za-
mawiającego – 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, faks 231-27-25.
Termin składania ofert: 9 listopada 2004 do godz. 
10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, 
stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów (parter) 
w siedzibie zamawiającego.
Wadium: 40.000
Termin realizacji zamówienia: 3 lata od daty podpisania 
umowy.

Termin otwarcia ofert: 9 listopada 2004 r. o godz. 12.00 
w sali 254 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą: 60 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają 
wymogi określone w SIWZ, w art. 22 ustawy Prawo za-
mówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich zna-
czenie: cena – 100%.
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mieszkańców, że zgodnie z uchwałą nr XL/590/97 Rady Miejskiej w Gliwicach z 13 listopada 1997 r. 
„w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gliwice” 

zaplanowano przeprowadzenie na terenia miasta akcji odszczurzania. 

Akcja zostanie zorganizowana w dniach od 20 września do 11 października 2004 r.
Odszczurzanie będzie polegało na jednorazowym i równoczesnych wyłożeniu trutki we wszyst-
kich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, magazynach, obiektach prze-
mysłowych, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych oraz w obiektach kolejowych 
i gospodarstwach rolnych.
W terminie do dnia 20 września 2004 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, ko-
mórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja 
odszczurzania wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni 
i dostępnych obecnie w handlu. 
Do 20 września 2004 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych 
zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki według normy:

a) na każde 100m² pow. lokalu - 0,25 kg trutki, 
b) lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego - 0,50 kg trutki,
c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę - 0,25 kg trutki.

20 września br. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo poja-
wienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach 
gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcja podaną na opakowaniu.
Od 20 września do 11 października br. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją 
w miarę potrzeb.
11 października br. należy zebrać pozostałe resztki trutki oraz padłe gryzonie, które należy spalić 
lub zakopać w odległości 50 m od źródeł wody pitnej.
Dzieci należy pouczać o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji odszczurzania. 
W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. 
W przypadku ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy 
bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, 
względnie szpitala. 
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków 
wynikających z niniejszego obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające z art.117 
Kodeksu Wykroczeń.
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Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- specjalista ds. zakupów – wykształcenie wyższe, bardzo 

dobra znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat. B, 
miejsce pracy: Gliwice,

- specjalista ds. marketingu – wykształcenie wyższe, mini-
mum roczne doświadczenie w dziale marketingu, umiejęt-
ność redagowania tekstów, prawo jazdy kat. B, umiejętność 
obsługi komputera, miejsce pracy: Gliwice,

- inżynier ochrony roślin – wykształcenie wyższe rolnicze 
lub ogrodnicze, miejsce pracy: Sośnicowice,

- specjalista ds. planowania i kontroli produkcji – wy-
kształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, minimum 
roczne doświadczenie w planowaniu produkcji, umiejętność 
obsługi komputera, bardzo dobra znajomość języka angiel-
skiego, zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole, 
miejsce pracy: Gliwice,

- inżynier procesu – wykształcenie wyższe techniczne 
o kierunku chemicznym, mechanicznym, elektrycznym lub 
zbliżonym, minimum roczne doświadczenie, biegła zna-
jomość języka angielskiego, znajomość technik jakościo-
wych, miejsce pracy: Gliwice,

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

- mechanik – wykształcenie średnie mechaniczne, minimum 
2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, bardzo 
dobra znajomość nowoczesnych maszyn i urządzeń me-
chanicznych oraz umiejętność czytania dokumentacji, 
umiejętność obsługi komputera (MS Offi ce, mile widziany 
AutoCad LT), znajomość języka angielskiego, prawo jazdy 
kat. B, miejsce pracy: Gliwice,

- monter (elementy elektromechaniczne) – wykształcenie 
średnie, miejsce pracy: Gliwice,

- pracownik produkcyjny – wykształcenie średnie mecha-
niczne lub elektryczne, mile widziane uprawnienia do ob-
sługi wózków widłowych, uprawnienia SEP, miejsce pracy: 
Knurów,

- konsultant centrum telefonicznego – wykształcenie 
średnie, znajomość języka niemieckiego, dyspozycyjność, 
komunikatywność, miejsce pracy: Gliwice,

-  specjalista ds. dokumentacji jakościowej – wykształ-
cenie minimum średnie techniczne, minimum roczne 
doświadczenie, umiejętność obsługi komputera MS Offi -
ce), znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat. B, 
dyspozycyjność, samodzielność, mile widziane szkolenia 
jakościowe, miejsce pracy: Gliwice,

- magazynier-zaopatrzeniowiec – wykształcenie średnie 

techniczne, minimum roczne doświadczenie, umiejętność 
obsługi komputera (MS Offi ce), znajomość języka angiel-
skiego, znajomość gospodarki magazynowej oraz procedur 
zakupowych, prawo jazdy kat. B, mile widziane uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych, miejsce pracy: Gliwice,

- operator linii produkcyjnej – wykształcenie zawodowe 
lub średnie, minimum roczne doświadczenie, uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych lub suwnic z poziomu 2S, 
mile widziana znajomość języka angielskiego, podstawowa 
znajomość obsługi komputera, zdolności do pracy w grupie, 
odpowiedzialność, miejsce pracy: Gliwice,

- pomoc kuchenna – umiejętność obsługi kas fi skalnych, 
miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca – wykształcenie zawodowe elektryczne, pra-
wo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera, miejsce 
pracy: Gliwice,

- szwaczka – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: 
Zabrze,

- cieśla –  miejsce pracy: Katowice,
- gipsiarz –  miejsce pracy: Gliwice i okolice,
- płytkarz –  miejsce pracy: Gliwice i okolice,
- tynkarz (ocieplanie budynków) –  miejsce pracy: Knurów,
- zbrojarz – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata do-

świadczenia, miejsce pracy: Warszawa,
- cieśla – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata do-

świadczenia, miejsce pracy: Warszawa,
- murarz – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata do-

świadczenia, miejsce pracy: Warszawa,
- robotnik budowlany – wykształcenie zawodowe, orzecze-

nie o stopniu niepełnosprawności, miejsce pracy: Gliwice,
- kierowca – wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C, 

E, miejsce pracy: teren kraju,
- monter instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych 

i gazowych - mile widziane uprawnienia spawacza, miej-
sce pracy: Gliwice i okolice,

- spawacz – uprawnienia MIG, MAG, miejsce pracy: Knu-
rów,

- tokarz – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- frezer – wykształcenie zawodowe, minimum 5 lat doświad-

czenia, miejsce pracy: Gliwice,
- agent ochrony – wykształcenie zawodowe, licencja, miej-

sce pracy: Gliwice.

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

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

KINO AMOK
q  15 – 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  
9.11 (20.00)

q  24 – 30 września: Złe wychowa-
nie (16.00, 20.00), Farenheit 9.11 
(18.00)

KINO TEATR „X”
q  15 – 16 września: Krucjata Bourne’a 

(16.00, 18.00, 20.00) 

KINO BAJKA
q  15 – 16 września: Garfi eld (15.30, 

17.00), Kobieta – Kot (18.30, 20.30)
q  17 – 23 września: Garfi eld (16.30, 

18.15), Fahrenheit 9.11 (19.45)

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


