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P R A C A  „ O D  Z A R A Z ”  
s t r .  2 0  

 
W I D O K  Z  W I E ŻY  

s t r .   2  
 

C O  M A  W I S I EĆ   
–  N I E  U T O N I E   

s t r .  3  
 

W I E L K O G A B A R Y T O W A   
W Y W Ó Z K A  

s t r .  1 7   
 

S T E R E O T Y P   
C H Ó R Z Y S T Y  

s t r .  1 0  
 

Z N O W U  W Y B O R Y  
s t r .  1 2  

13.859 osób 
z g r o m a d z i ł y  i m p r e z y  z o r g a n i z o w a n e  w  r a m a c h  D n i  D z i e -
d z i c t w a  K u l t u r o w e g o  –  p o i n f o r m o w a ł o  M u z e u m  w  G l i w i -
c a c h .  Z r ó ż n i c o w a n y  s c e n a r i u s z  c a ł e g o  p r z e d s i ęw z i ę c i a   
i  p i ę k n a  p o g o d a  w  o s t a t n i  w e e k e n d  l a t a  s p r a w i ł y ,  ż e  k o n -
c e r t y ,  p o k a z y  i  p r e z e n t a c j e  w  w i e l u  p u n k t a c h  m i a s t a  c i e -
s z y ł y  s i ę  d u ż y m  z a i n t e r e s o w a n i em  g l i wi c z a n .  U d o s t ę p n i o -
n o  w s z y s t k im  c h ę t n y m  m i e j s c o w e  z a b y t k i  a r c h i t e k t u r y  
i  s z t u k i  o r a z  w y t w o r y  d a w n e j  m y ś l i  t e c h n i c z n e j .  W y e k s -
p o n o w a n o  o b i e k t y  i  b u d o w l e  w z n i e s i o n e  w  7 5 0 - l e t n i c h 
d z i e j a c h  m i a s t a .  H i s to r y c y  z  M u z e u m  w  G l iw i c a c h  p o s t a -
n o w i l i  wy d o b y ć  n a  ś wi a t ł o  d z i e n n e  a r c h i t e kt o n i c z n e  
i  k u l t u r o w e  a t u t y  m i a s t a  z  p r z e s z ł o ś c i .  B y ł  t o  c e l n y  
s t r z a ł   „ w  d z i e s i ą t k ę” .  W s p ó l n a  i n i c j a t y w a  l ok a l n e g o  s a -
m o r z ą d u  i  M u z e u m   w  G l i w i c a c h  s p o t k a ł a  s i ę  z  ż y w y m  
o d z e w e m  w ś r ó d  m i e s z k a ń c ó w .  Ś w i a d c z y ł a  o  t y m  n i e  t y l k o 
f r e k w e n c j a .  U c z e s t n i c y  r o z c h w y t y w a l i  m a t e r i a ł y  i n f o r m a -
c y j n e ,  p r z y g o t o w a n e  p r z e z  o r g a n i z a t o r ó w  –  r o z d a n o  p o -
n a d  1 2  t y s i ę c y  f o l d e r ó w  o  z a b y t k a c h  o r a z  5  t y s i ę c y  i n f o r -
m a t o r ó w  z  p r o g r a m e m  D n i  D z i e d z i c t w a  K u l t u r o w e go .  D z i -
s i a j  p u b l i k u j em y  o b s z e r n y  f o t o r e p o r t a ż  z  w r z e ś n i o w y c h 
i m p r e z ,  k t ó r y  j e s t  s p e c y f i c z n y m  z a p i s em  p o d r ó ż y  w  s t yl u  
„ r e t r o” .   
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DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Na przedpolu Zamku Piastowskiego 
zainscenizowano średniowieczne walki rycerskie 

Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej udostępniono do celów 
turystycznych wieżę Kościoła Wszystkich Świętych. Wiele osób postanowi-
ło skorzystać z okazji i obejrzeć miasto z lotu ptaka 

W sobotnie popołudnie  
pojawił się na Rynku kataryniarz 

Widoczność  
w sobotę, 20 września br.  
była znakomita – zauważalne 
były nawet detale Starówki 

Damy w strojach „ retro”  
przechadzały się  
śródmiejskimi ulicami Gliwic  
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czyli co ma wisieć - nie utonie  

Wszelkie podobieństwa osób, zdarzeń i postaci  
nie są przy padkowe i mają  odpowiedniki  

w rzeczywistości 

Wszystko się starzeje ... oprócz kobiet. I tej tezy 
powinnam bronić w sposób szczególnie zaciekły 
jako „Rocznik 1961”. Odwracając kota ogonem 
uczepię się więc dzieci. Bo jak niektórzy twierdzą 
– i ta teza jest dla mnie wygodniejsza -  jedynie po 
nich widać upływający czas. Dzisiaj będzie  
o dziecku z probówki – Miejskim Serwisie Infor-
macyjnym. Tygodnik ma już prawie 3 lata. W tym 
czasie jego nakład wzrósł dwukrotnie. Zdobył 
sobie spore grono wiernych odbiorców, a nawet 
kolekcjonerów wszystkich numerów. On sam się 
jeszcze zestarzeć nie zdążył, ale jego szata gra-
ficzna już tak. Proponujemy naszym Czytelnikom   
treść w nowym „opakowaniu” z nadzieją, że do-
strzegą w nim tylko walory. Bo:  

− publikujemy na jego łamach informacje 
użyteczne,  

− nie zanudzamy wywiadami-rzekami  
z NAJWYŻSZYM KIEROWNICTWEM, 
opartymi na pytaniu: „jak to się stało,  
że jest Pan taki genialny?”,  

− pomijając manifestacyjne dyskusje  
o naprawianiu świata „w ogóle” dostarcza-
my: szansy na wygranie przetargu, możli-
wości zdobycia dotacji lub podjęcia kon-
kretnej pracy,  

− zachęcamy do wizyty w teatrze lub kinie, 
− unikamy jak ognia szerszych informacji 

sportowych - bo od tego są inni, 
− lansujemy ludzi, którzy coś robią. Pomija-

my tych, którym się wszystko należy, 
− często zbieramy baty, a chwalą nas rzad-

ko i powściągliwe (żeby nam się  
w głowie nie pomieszało), 

− pokazujemy „czarne i białe” obrazki  
z życia miasta, 

− marudzimy o pieniądze na „pełny ko-
lor” (ponoć pod choinkę kupią nam opako-
wanie kredek świecowych jako narzędzie 
do rozszerzenia palety barw w środku 
numeru). 

Czy nas tolerują, a w porywach lubią? 
Czasem grożą, że nas utopią. Na razie - ze 
względu na młody wiek dziecka i dotychczaso-
wą jego niekaralność - wyrok ograniczono do 
powieszenia   Miejskiego Serwisu Informacyjne-
go w internecie. Publiczna egzekucja nieba-
wem. Wstęp bezpłatny. 

Barbara Baranowska 

OKIEM BABY  

DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Wnętrza  
dawnego Domu 
Tekstylnego 
Weichmanna 
przy ul. Zwycię-
stwa 37 
(obecnie  
siedziba  
Banku PKO BP)  

Trasą  
popularnej 

„czwórki” jeź-
dził w niedzielę 

zabytkowy 
tramwaj (z 

dawnej linii  
nr 1) z grupą 

„Daily Jazz 
Combo” na 

pokładzie 

Przed Willą Caro 
przy ul. Studziennej 
rozdawano foldery 
o zabytkach  
oraz informatory  
z programem  
Dni Dziedzictwa 
Kulturowego 

Pomnik  
Nike  

w jednej  
z sal  

Muzeum  
Odlewnictwa 

Artystycznego  
przy  

ul. Robotniczej  
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DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Na cmentarzu 
przy ul. Okrzei  

przewodnik  
opowiadał  

o tradycjach  
pochówku  

żydowskiego  
 

W Palmiarni Miejskiej 
wystawiono kolekcję 
starych widokówek  
ze zdjęciami Gliwic  
z lat trzydziestych  
XX wieku 

W dawnym hotelu HAUS OBERSCHLESIEN 
(dzisiejszy Urząd Miejski) oglądano  

stare fotografie i pamiątki,  
obrazujące wygląd i charakter  

Domu Górnośląskiego przed laty 

Na Starówce mówiono o przeszłości miasta,  
widzianej oczyma historyka i archeologa Zdjęcia – Antoni Witwicki 

Tekst – Zbigniew Lubowski 

W Parku Chopina 
skoncentrowały się 
zespoły  
w ramach zlotu  
Chórów i Orkiestr 
Dętych Okręgu 
Gliwicko-
Zabrskiego 
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B Y Ł O ,  B Ę D Z I E : 

MULTIPLEX 
Norweski hotel „QUBUS” na placu 

przy ul. Dworcowej w Gliwicach nie bę-
dzie obiektem osamotnionym. Inwestor  
„IT POLAND DEVELOPMENT 2003” 
przewiduje wzniesienie w tym miejscu 
nowoczesnego kompleksu kinowego, 
przylegającego bezpośrednio do budyn-
ku hotelowego. Planowany zespół sal 
kinowych wraz z niezbędną infrastruktu-
rą techniczną i zapleczem parkingowym 
powinien powstać w tej części Gliwic 
w ciągu kilku najbliższych lat. Zakłada 
się, że całość  będzie obiektem  
6-kondygnacyjnym (w tym – jedna kon-
dygnacja podziemna). Warto przypo-
mnieć, że podobny pomysł miała już  
w przeszłości kielecka firma „ECHO 
INVESTMENT” S.A. Pierwotnie zamie-
rzała ona zbudować kompleks hotelo-
wo-kinowy na placu przy ul. Dworcowej. 
W 2001 roku jej plany uległy jednak 
zmianie i inwestycja została ograniczo-
na do hotelu. Nowy inwestor nosi się  
z zamiarem sfinalizowania dawnej kon-
cepcji. Odpowiednia dokumentacja trafi-
ła do Wydziału Architektury i Urbanistyki 
UM. Rozpatruje on wniosek inwestora  
o określenie warunków zabudowy i za-
gospodarowania terenu. – Decyzja w tej 
sprawie będzie wydana po uzyskaniu 
niezbędnych uzgodnień – informuje 
Małgorzata Seweryn, naczelnik wydzia-
łu. (luz) 

FESTIWAL  
GITAROWY 

W sobotę, 4 października br., w Sali 
Rajców w Ratuszu odbędzie się pierw-
szy koncert w ramach V Międzynarodo-
wego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego. 

Wystąpi Zoran Dukić, zwycięzca wielu 
prestiżowych konkursów, a obecnie wy-
kładowca w Escuela Superior de Musi-
ca in Barcelona. W niedzielę, 12 paź-
dziernika br., w tym samym miejscu za-
prezentuje się Carlo Marchione. Kolejne 
dwa muzyczne spotkania przewidziano 
na niedziele w Willi Caro. 19 październi-
ka br. zagra Trio Chitarristico „A. Vival-
di”, a  26 października br. - polski duet 
„Guitarinet”, który tworzą Jakub Bokun  
i Krzysztof Pełech (klarnet, gitara).  
Wszystkie koncerty rozpoczynają się  
o godz. 18.00. Imprezę przygotował gli-
wicki kompozytor Gerard Drozd przy 
współpracy lokalnego samorządu. (al) 

ROCZNICOWE  
SPOTKANIE 

W czwartek, 2 października br.,  
w Domu Współpracy Pol sko -
Niemieckiej przy ul. Rybnickiej 27 w Gli-
wicach odbędzie się spotkanie pod ha-
słem: „Niemcy 2003 – 13 lat po zjedno-
czeniu”. W programie m.in. projekcja fil-
mu pt. „Good bye, Lenin!”. Początek 
spotkania – godz. 17.00. (luz) 

ŚLĄSK  
NA MAPIE 

Muzeum w Gliwicach przygotowało 
wystawę czasową w Zamku Piastow-
skim pt.: „Górny Śląsk na dawnych ma-
pach od XVI do połowy XX wieku”. Jest 
to pierwsza tak szeroka prezentacja kar-
tografii śląskiej w tej placówce. Dotąd 
mapy były zwykle tylko częścią histo-
rycznych lub archeologicznych ekspozy-
cji. Obecnie zgromadzono 50 oryginal-
nych map, pochodzących ze zbiorów 
gliwickiego oddziału Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach, Muzeum Na-

rodowego we Wrocławiu, Muzeum  
w Raciborzu oraz kolekcji prywatnych. 
Otwarcie wystawy nastąpi w piątek,  
3 października br., o godz. 14.00. Bę-
dzie ona czynna do końca grudnia br. 

Spośród najstarszych zabytków kar-
tograficznych na wystawie uwagę zwra-
cają mapy Hellwiga z XVI wieku, Orteliu-
sa z XVII wieku i Müllera z XVIII wieku, 
pokazujące całe terytorium Śląska. 
Większość pokazywanych map Górne-
go Śląska sporządzono w XIX i pierw-
szej połowie XX wieku. Najciekawsze 
dziewiętnastowieczne eksponaty to  
– zdaniem organizatorów – m.in. mapa 
gospodarcza przedstawiająca rozmiesz-
czenie przemysłu górniczo-hutniczego  
z 1861 roku i mapa geologiczna Rudolfa 
von Carnalla z 1844 r. Z pierwszej poło-
wy ubiegłego wieku pochodzą np.: ma-
pa własności gruntów z 1914, mapa linii 
kolejowych z 1907 r., mapa Górnoślą-
skiego Okręgu Przemysłowego z  
1926 r., mapa z wynikami plebiscytu na-
rodowościowego na Obszarze Plebiscy-
towym z 1922 r. i mapa Prowincji Ślą-
skiej z 1938 r. Na wystawie szczególne 
miejsce zajmują mapy i plany Gliwic 
oraz najbliższej okolicy miasta. Dla po-
równania przedstawiono też plany in-
nych miast górnośląskich: Chorzowa, 
Bielska, Bytomia, Katowic i Zabrza. (al) 

CEGIEŁKI 
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy 

ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach 
organizuje w niedzielę, 5 października 
br., kwestę i sprzedaż symbolicznych 
cegiełek. Dochód w tej akcji zostanie 
przeznaczony na poprawę warunków 
działalności placówki, prowadzonej 
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przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia 
Świętego Karola Boromeusza. Kwesta 
rozpocznie się o godz. 14.00. Zaplano-
wano ją z okazji Międzynarodowego Ro-
ku Niepełnosprawnych. Kierownictwo 
zakładu zaprasza do udziału w festynie 
wszystkich chętnych, którzy chcą 
przyjść z pomocą niepełnosprawnym 
podopiecznym. (luz) 

AUTOBUS  
ENERGETYCZNY 

Krajowa Agencja Poszanowania 
Energii S.A. w Warszawie organizuje 
ogólnopolską kampanię informacyjno – 
edukacyjną pod nazwą „AUTOBUS 
ENERGETYCZNY”. Celem akcji jest 
popularyzowanie wiedzy na temat odna-
wialnych źródeł energii, technologii przy-
jaznych dla środowiska  oraz przed-
sięwzięć energooszczędnych. Stołeczna 
agencja chce doprowadzić do podnie-
sienia poziomu świadomości ekologicz-
nej w społeczeństwie. Specjalny 
„AUTOBUS ENERGETYCZNY” marki 
„Mercedes Citaro” pojawi się na placu 
Krakowskim w Gliwicach w dniach  
7 i 8 października br. Będzie on udo-
stępniony wszystkim zainteresowanym 
od 10.00 do 16.00. W autobusie znajdą 
się eksperci obeznani z tematyką ochro-
ny środowiska i efektywności energe-
tycznej. Ich zadaniem będzie nieodpłat-
ne udzielanie informacji i porad miesz-
kańcom miasta. (luz) 

„BEST” -  TARGI 
W środę, 8 października br., w godzi-

nach od 9.00 do 16.00 pod auspicjami 
Stowarzyszenia Studentów „BEST” Poli-
techniki Śląskiej odbędą się Targi Ban-

ków, Ubezpieczeń i Szkół Językowych. 
Zostaną one zorganizowane w gmachu 
Wydziału Geologii i Górnictwa Politech-
niki Śląskiej. Celem przedsięwzięcia jest 
umożliwienie studentom bezpośrednie-
go kontaktu z firmami oferującymi kursy 
językowe, zagraniczne wyjazdy eduka-
cyjne, a także dodatkowe formy kształ-
cenia. Uczestnicy targów będą również 
mogli zapoznać się z propozycjami uzy-
skania kredytów i kont studenckich oraz 
zawarcia ubezpieczeń. (luz) 

DOSTĘPNY  
FISKUS 

Podatnicy rozpoczynający działal-
ność gospodarczą mogą skorzystać  
z inicjatywy Drugiego Urzędu Skarbowe-
go w Gliwicach. W każdy ostatni czwar-
tek miesiąca przy ul. Młodego Hutnika 2 
są dla nich organizowane spotkania in-
formacyjne. – Ich celem jest rozprosze-
nie wątpliwości związanych z prawidło-
wym rozliczeniem zobowiązań podatko-
wych oraz udzielenie wyjaśnień na te-
mat praw i obowiązków podatnika  
– informuje Jadwiga Chrząstek, zastęp-
ca naczelnika Drugiego Urzędu Skarbo-
wego. Comiesięczne spotkania odbywa-
ją się od godz. 12.00 w sali narad na 
pierwszym piętrze budynku (pok. 103). 
Najpóźniej do dnia poprzedzającego 
spotkanie można składać w II US pi-
semne pytania w sprawie interpretacji 
obowiązujących przepisów podatko-
wych.  

Kartki z pytaniami należy dostarczać 
do sali obsługi podatników. Można też  
w tym celu korzystać z łączności interne-
towej, wysyłając korespondencję na  

adres: us2413@sl.mofnet.gov.pl z do-
piskiem „Nowy podatnik”. (luz) 

POŻEGNANIE  
SZTANDARU 

W czwartek, 25 września br., na te-
renie 23. Śląskiej Brygady Obrony Tery-
torialnej przy ul. Gen. Andersa 47 w Gli-
wicach zorganizowano uroczysty apel z 
okazji pożegnania sztandaru jednostki. 
Brygada ulega likwidacji, a na jej miejscu 
będzie utworzony batalion Obrony Tery-
torialnej. (luz) 

FILANTROPIA 
We wtorek, 30 września br., w Domu 

Dziecka nr 2 przy ul. Zygmunta Starego 
19 w Gliwicach otwarto pracownię kom-
puterową z sześcioma stanowiskami. 
Środki finansowe na zakup komputerów 
i pokrycie kosztów remontu jednej  
z sal w budynku pochodzą z koncertu 
charytatywnego, który odbył się  
25 kwietnia br. na placu Krakowskim. 
(luz) 

B Y Ł O ,  B Ę D Z I E : 

PATRONATY   
PREZYDENTA MIASTA 

 

♦ 4 – 26 października, V Między-
narodowy Gliwicki Festiwal Gitaro-
wy, Sala Rajców w Ratuszu oraz 
Willa Caro. Organizator: Gerard 
Drozd i gliwicki samorząd 

♦ 8  października, Targi Banków, 
Ubezpieczeń i Szkół Językowych, 
gmach Wydziału Geologii i Gór-
nictwa Politechniki Śląskiej. Orga-
nizator: Stowarzyszenie Studen-
tów „BEST” Politechniki Śląskiej 

     Na antenie Polskiego Radia Katowice  
       (102,2 MHz) emitowane są cykliczne programy,  
poświęcone tematyce gliwickiej:  

♦ w każdy piątek  o godz. 16.50 – „Dźwięk dobry”, 

♦ w każdą sobotę o godz. 8.20 – „Sport dla wszystkich”,  

♦ w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 16.45  
– „Gliwice na 102 i 2”. 
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 W Gliwickim Teatrze Muzycznym mamy już za sobą premierowe emocje. Zaprezentowali-
śmy publiczności „Hello, Dolly!”, cieszyliśmy się z długiej owacji na stojąco, z niecierpliwością ocze-
kiwaliśmy na pierwsze recenzje, które później czytaliśmy z wypiekami na twarzy i które – na 
szczęście – okazały się przychylne. Teraz przed nami okres „normalności”, „codzienności”. 

 Myliłby się jednak ten, kto chciałby domniemywać, że będzie to „szara” codzienność. Najlepiej świadczy o tym fakt, że 
pierwszym tytułem, jaki pokażemy widzom po serii popremierowych spektakli „Hello, Dolly!”, będzie Księżniczka czardasza Emme-
richa Kálmána.  
 Dla przypomnienia: „Czardaszka” miała premierę rok temu. Przygotowali ją dobrze znani w Gliwicach realizatorzy: Woj-
ciech Adamczyk (reżyseria), Ruben Silva (kierownictwo muzyczne), Wojciech Jankowiak (scenografia), Marta Hubka (kostiumy), 
Zofia Rudnicka (choreografia – nominacja do Złotej Maski) – w bardziej lub mniej kompletnym składzie autorzy wspaniałych spek-

takli „Boccaccio” czy „Ptasznik z Tyrolu”. W roli głównej występowa-
ła na premierze (i wystąpi w piątkowym przedstawieniu) Małgorza-
ta Długosz – wielka gwiazda polskiej operetki, wieloletnia prima-
donna warszawskiego Teatru „Roma”.  
 Księżniczka czardasza to historia szansonistki Sylwii i jej 
miłości do Edwina – młodego arystokraty. Rozgrywa się w prze-
pysznej scenerii budapesztańskiego kabaretu „Orpheum” – świąty-
ni śpiewu, zabawy i miłości – oraz na wiedeńskich salonach, gdzie 
bohaterowie spotkają się po dramatycznym rozstaniu i gdzie ich 
dążenia odnajdą w końcu szczęśliwy finał. Sylwii i Edwinowi towa-
rzyszy galeria charakterystycznych, przesympatycznych typów: 
przede wszystkim Boni i Feri, para zawadiackich i zepsutych do 
szpiku kości bon vivantów, książęca para – rodzice Edwina – czy 
zasadniczy służbista von Rohnsdorf. Najważniejsze jednak, że 
„Księżniczka czardasza” to swego rodzaju „lista przebojów” kla-
sycznej operetki, każda z jej arii czy duetów należy do kanonu naj-
bardziej znanych i uwielbianych melodii gatunku. Wystarczy wy-
mienić kilka: Tak całkiem bez dziewczątek na nic świat…, Choć na 
świecie dziewcząt mnóstwo…, rozpoczynający spektakl Czar-
dasz… A wszystko to w przepysznych dekoracjach i kostiumach 
jednej z najbardziej malowniczych i rozbudowanych inscenizacji  
w historii gliwickiej sceny oraz z udziałem solistów GTM: Anity 
Maszczyk, Arkadiusza Dołęgi, Jerzego Gościńskiego, Jerzego 
Michalusa i Michała Musioła. 
 Zapraszamy gorąco wszystkich miłośników operetki już  
w piątek, 3 października. 

Jacek Mikołajczyk  

Gli wice, ul . N owy Świ at 55/57, tel . 230 67 18, 232 11 01, e-mail : gtm@teatr y.ar t.pl,  www.teatr.gli wice.pl 

R E P E R T U A R  
DATA GODZINA SPEKTAKL 

2 października 2003 r. (czwartek)  18.30 „KSIĘŻNICZKA CZARDASZA” 
3 października 2003 r. (piątek)  18.30 „KSIĘŻNICZKA CZARDASZA” 
4 października 2003 r. (sobota) 18.30 „WESOŁA WDÓWKA” 

5 października 2003 r. (niedziela)  19.00 „JA, JOSEPHINE” 
Gościnnie: Maria Meyer i Teatr Rozrywki z Chorzowa 

6 października 2003 r. (poniedziałek) 19.00 „WAKACJUSZKA” 
(monodram Emilii Krakowskiej) 

7 października 2003 r. (wtorek) 10.00 „KOT W BUTACH” 
8 października 2003 r. (środa) 10.00 „KOT W BUTACH” 

10 października 2003 r. (piątek) 18.30 „ORFEUSZ W PIEKLE” 

7 

P O  „ H E LLO,  D OLLY ! ”   
–  C Z ARD ASZ  

Foto: Tomasz Zakrzewski  
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 Instrukcję dla oferentów  można odebrać  w siedzibie zama-
wiającego na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetar-
gów  w Biurze Obsługi Interesantów, w godzinach urzędowa-
nia Urzędu Miejskiego lub na pisemną prośbę oferentów spoza 
Gliwic, wysłaną faxem  na numer 0-32 231-27-25. Instrukcja 
może być przesłana pocztą, za  zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru. Cena  Instrukcji wynosi 20 zł. 
Termin składania  ofert: 3 października 2003 r. do godz. 
9.00. 
Miejsce  składania ofert:  Biuro Obsługi  Interesantów – sta-
nowisko  ds.  zamówień publicznych i przetargów. 
Termin otwarcia ofert: 3 października 2003 r.  o godz. 10.00  
w sali nr  254  Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 

Wadium  nie wymagane. Postępowanie będzie prowadzone 
przy zastosowaniu obowiązujących preferencji krajowych. 
W przetargu mogą wziąć  udział oferenci, którzy spełniają wy-
mogi art. 22  ustawy o zamówieniach  publicznych z dnia 10 
czerwca 1994 r.  z późniejszymi zmianami oraz  określone w 
Instrukcji dla oferentów. 
Ustala się  kryterium wyboru oferty: cena – 100 %. 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stanowisku ds. 
zamówień publicznych  i przetargów w Biurze  Obsługi Intere-
santów w holu głównym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
tel.239-12-56.  
Zamówienie będzie prowadzone w trybie  art.15 ust.1 ustawy  
o zamówieniach publicznych  z dnia  10 czerwca 1994 r. z 
późniejszymi zmianami.                                                                                     

Prezydent  Miasta  Gliwice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie: „usunięcie drzew,  
stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze krajowej DK-88,  

na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Toszeckiej w Gliwicach”  

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach w oparciu o infor-
mację uzyskaną z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Pyskowicach, zawiadamia, że zbiórką zwłok zwie-
rzęcych bydła, owiec i kóz na terenie miasta Gliwice zajmuje się 
Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Zwierzęcych „Profet”  
Sp. z o.o., Osetnica,  Zakład Utylizacyjny Węgry k/Opola, ul. Pust-
kowska 18, woj. opolskie.  tel.: 077 421-24-18. 

Dzięki pomocy finansowej, udzielonej powyższemu podmiotowi przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnik ponosi jedynie 
część kosztów utylizacji zwłok zwierzęcych w wysokości:  

- utylizacja: 11 gr./kg,  
- transport zwłok zwierzęcych do zakładu : 66 gr./km 

 

Naczelnik Wydziału Środowiska 
Maria Żuławińska 

KOMUNIKAT 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 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 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsłu-
gi 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: 6 listopada 2003 r. do godz. 11.00. 
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko  
ds. zamówień publicznych w siedzibie zamawiającego. 

Wadium: 4.500 zł. 
Termin realizacji zamówienia: 30 września 2004 r. 
Termin otwarcia ofert: 6 listopada 2003 r. o godz. 12.00 w sali nr 254 
w siedzibie zamawiającego. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących  
preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną 
kwalifikacją.  
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wymogi okre-
ślone w SIWZ oraz określone w art. 22 ustawy o zamówieniach publicz-
nych. 
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:  
cena – 100% 

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony  
na „Wykonanie studium komunikacyjnego dla Miasta Gliwice” 

Zgodnie z art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami /tekst  jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543  
z poź. zm./  Prezydent  Miasta Gliwice informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości prze-
znaczonych do zbycia: 

- nr 307 do 10 października 2003 r. 
- nr 308 do 14 października 2003 r. 
- nr 309 do 14 października 2003 r. 

- nr 310 do 14 października 2003 r. 
- nr 311 do 14 października 2003 r. 
- nr 312 do 14 października 2003 r. 
- nr 313 do  14 października 2003 r. 
 Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach. 

 
Naczelnik Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami 

Krystyna Sufleta 

KOMUNIKAT 

O G Ł O S Z E N I A  I  K O M U N I K A T Y  

W zamieszczonych przed tygodniem listach kandy datów do Rad Osiedlowych w Gliwicach pojawiły  się błędy w pisowni 
niektórych imion i nazwisk. W tym wy daniu MSI zamieszczamy poprawną wersję. Dotyczy to następujących obwieszczeń  
i pozy cji: 

Obwieszczenie nr 1/5 - poz. 8, powinno być: HEREŹNIAK JOLANTA 

Obwieszczenie nr 1/10 - poz. 44, powinno być: WOŹNIAK JAN 

Obwieszczenie nr 1/13 - poz. 25, powinno być: ZAWIŚLAK GIZELA 

Wszystkich zainteresowanych bardzo przepraszamy . 

ERRATA 
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Do konkursu zaprasza się zakłady opieki zdrowotnej z 
terenu miasta Gliwic, świadczące usługi z zakresu diagno-
styki jaskry za pomocą perymetrii statycznej i tonometrii 

aplanacyjnej. 
 

Umowa zostanie zawarta  na okres od 20 października 2003 r. 
do 10 grudnia 2003 r.  
Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, pok. 227, tel. 231-12-59; 231-
26-82. 
Of erty z podaniem ceny za jedno badanie należy składać  
w zamkniętej kopercie, w terminie do 15października 2003 r.  
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w  Gliwicach. 

Termin otwarcia ofert konkursowych i rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi 16 października 2003 r. o godz. 10.00,  
w pokoju 227 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. 
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 
Skargi i protesty dotyczące konkursu można składać w Wy-
dziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach. 
Of erta powinna zawierać dokumenty i dane o Oferencie zgod-
nie z § 8 ust. 1 rozporządzenie MZiOS z dnia  13.07.1998 r.  w 
sprawie umowy o zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. 
U. Nr 93 z dnia 1998 r. poz. 592) wraz z kalkulacją  ceny jed-
nostkowej za przeprowadzenie ww. badań. 
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania 
konkursu oraz przesunięcia terminu  składania ofert. 

O G Ł O S Z E N I A  I  K O M U N I K A T Y  

                                                                                                                                                                                                                                                            

USŁUGI KONSULTINGOWE 
 

Zaproszenie do składania informacji o zainteresowaniu 
TCS / Identyfikacja wyboru: 13749 
Numer DTM: 34627 
Kraj: Polska 
Sektor: usługi municypalne 
Tytuł projektu: Gliwicki Środowiskowy  Program Inwe-
stycy jny 
Tytuł zadania: Miejski Program Podniesienia Zdolności 
Kredytowej 
Agencja wykonawcza: Klient  

 
Opis zadania: 
W kontekście Gliwickiego Środowiskowego Projektu Inwe-
stycy jnego zmierzającego do rozbudowy sieci wodno-
kanalizacy jnej w Mieście Gliwice („Miasto”), Bank zamierza 
uruchomić fundusze współpracy technicznej na pokrycie 
kosztów zatrudnienia konsultantów, których zadaniem bę-
dzie doradzanie Miastu  w sprawie przy gotowania i wdroże-
nia Programu Podniesienia Zdolności Kredytowej.  Oczeku-
je się, że konsultanci będą świadczy li usługi doradcze  
w następujących dziedzinach: 
Planowanie kapitału inwestycy jnego 
Polity ka zarządzania długiem 
Zarządzanie akty wami i gotówką 
Zarządzanie, korporaty zacja i/lub pry waty zacja usług muni-
cy palnych (włącznie z doradztwem w zakresie polityki cen) 
Budżetowanie oraz sy stem i polityka aportowania 
Planowanie f inansowe, włącznie z opracowaniem f inanso-
wego modelu Miasta 
Opracowanie sytemu zarządzania inf ormacją (MIS) oraz 
przy gotowanie odpowiedniego oprogramowania kompute-
rowego – narzędzi na potrzeby zarządzania f inansowego 
(w szczególności w zakresie zarządzania gotówką) , włącz-
nie z przeszkoleniem odpowiedniego personelu. 
Data rozpoczęcia zadania i czas trwania:   
Oczekuje się, że zadanie rozpocznie się w styczniu 2004 
roku  i zakończy się do listopada 2004 roku. 
Maksymalny budżet dostępny do sfinansowania zada-
nia:  
200.000 euro; z wyłączeniem VAT. Konsultant powinien 
określić, czy do należności za usługi należy doliczyć VAT, 
a jeśli tak, to na jakiej podstawie, nie biorąc pod uwagę 
szczególnego statusu Międzynarodowej Instytucji Finanso-
wej, jaki posiada bank.  Konsultant powinien poinformować 
o tym Bank w swojej odpowiedzi na Potwierdzenie Zada-
nia.  W przypadku gdyby konsultant naliczył podatek VAT 
na zakup artykułów lub usług w związku ze świadczeniem 
usług doradczych (np. VAT na bilety lotnicze), którego kon-
sultant nie mógłby odzyskać od lokalnego urzędu skarbo-
wego, wówczas koszt brutto, jaki poniósł konsultant w przy-
padku takich wydatków będzie traktowany jako wydatek 
podlegający zwrotowi. 
Źródło finansowania:  
Oczekuje się, że kontrakt zostanie sfinansowany poprzez 

program EBOR pod nazwą Program Funduszy Współpracy 
Technicznej, ufundowany przez dawców. 
Kwalifikowalność:  
Nie istnieją żadne restrykcje w zakresie kwalifikowalności, 
jednakże wybór i   podpisanie kontraktu z konsultantem 
zależeć będzie od dostępności do funduszy zapewnionych 
przez odpowiedniego dawcę. 
Profil konsultanta: 
Konsultant powinien wy kazać się doświadczeniem w zakre-
sie: 
Projektów miejskich  krajach działania EBOR 
Analizy  i organizacji finansów miejskich  
Modelowanie f inansów publiczny ch 
Opracowanie komputerowego systemu zarządzania wraz  
z oprogramowaniem oraz 
Współpraca z między narodowymi instytucjami f inansowy mi 
Status 
Zapraszamy zainteresowane f irmy do składania informacji 
o swoim zainteresowaniu.  Firmy, które zostaną wy łonione 
po kwalif ikacji, zostaną zaproszone do składania propozycji 
po otrzymaniu zaproszenia.  Aby mieć możliwość określe-
nia, czy f irma posiada umiejętności i  doświadczenie w 
zakresie doradztwa wy starczające do włączenia jej do listy 
f irm po kwalif ikacji, inf ormacja o zainteresowaniu powinna 
zawierać: 
Prof il, organizacja i personel firmy;  
CV członków personelu, którzy  będą mogli pracować przy 
realizacji zadania, zawierające szczegóły dotyczące odpo-
wiedniego doświadczenia z ostatnich 5 lat 
Szczegóły  dotyczące doświadczenia w pracy przy  podob-
nych projektach prowadzonych w przeciągu ostatnich 5 lat 
proponowanego personelu firmy, z  podaniem lokalizacji.  
Powy ższe inf ormacje nie powinny  przekroczyć objętości 10 
stron (z wy łączeniem CV). Oryginał inf ormacji w języku 
angielskim wraz z  5 kopiami należy  złoży ć pod adresem 
podanym poniżej w kopercie opatrzonej napisem: 
„Wy rażenie zainteresowania Programem Podniesienia 
Zdolności Kredytowej” do piątku, 14 listopada 2003 roku do 
godz. 17.00. 
 
 
Ryszard Reszke, Skarbnik Miasta Gliwice 
ul. Zwy cięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel.: 2313652, f aks: 
2314048 
e-mail: sk@um.gliwice.pl 
Kolejne dwie kopie należy złożyć w tym samym terminie 
pod adresem: 
 
Angela Lev itsky, Europejski bank Odbudowy i Rozwoju 
One Exchange Square, Londy n EC2A 2JN 
Wielka Brytania 
TEL. +44 20 7338 6369, FAKS +44 20 7338 7451,  
E-MAIL: LEVITSKA@EBRD.COM 
Uwaga: Po niniejszym zaproszeniu do wy rażania swego 
zainteresowania, zakwalif ikowane f irmy otrzymają of icjalne 
zaproszenie do składania propozy cji. 

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza konkurs ofert z zakresu promocji zdrowia  
na „Przeprowadzenie badań jaskry dla mieszkańców Gliwic” 
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rozmowa i nie tylko – z dyrygentem(tką?) Akademickiego 
Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej, Krystyną 
Krzyżanowską - Łobodą: 

- a propos podtytułu: jest Pani w feministycznej szkole i woli 
pani być DYRYGENTKĄ, czy też DYRYGENTEM, bo poważniej 
brzmi? 

- właściwie jest mi to obojętne, ale częściej jednak funkcjonuje forma 
„męskosobowa”... 

- większość populacji ocenia zjawisko chóru jako instytucję 
poważną, stateczną, pozbawioną elementów szaleństwa i hu-
moru, przystojących innym zespołom. Czy to wynika z najczę-
ściej oglądanego obrazka stojących w rzędach nieruchomych 
postaci, jednakowo ubranych,  z dziwnym grymasami na twa-
rzy? 

- tak widzą to osoby, które nie są bywalcami naszych koncertów. 
Jeżeli w telewizyjnych programach informacyjnych pojawia się zale-
dwie 10-sekundowe ujęcie z koncertu, to rzeczywiście widz może 
odnieść takie wrażenie 

- czy coś w tej sprawie zmienił wygląd rozczochranego,  eks-
presyjnego Jerzego Maksymiuka, dyrygującego zjednoczony-
mi siłami orkiestry i chóru? 

- chyba tak. Trzeba różnicować sytuacje artystyczne. Kiedy wykonu-
jemy koncert w kościele i repertuar jest patetyczny, to trudno spo-
dziewać się w choreografii dzikich harców. Gramy i śpiewamy jed-
nak nie tylko tam. Z równą przyjemnością występujemy na przykład 
w „Gali piosenki biesiadnej”. O  tym wiedzą ludzie, którzy chodzą na 
koncerty.  

- tyle o widzach. A kim są członkowie zespołu? 
- to głównie  studenci Politechniki Śląskiej, a także pełnoletni ucznio-

wie szkół średnich. Co roku na jesieni dokonujemy nowego naboru 
do zespołu. 

- w powszechnej opinii młodym ludziom – czyli też studentom - 
nic się nie chce, dlaczego więc mieliby śpiewać w chórze aka-
demickim? 

- chociażby dlatego, że  mogą się nauczyć czegoś nowego albo 
ujawnić nie odkryty wcześniej talent. Zdobywają warsztat wokalny 
lub instrumentalny. Mogą zmierzyć się ze zjawiskiem tremy, porów-
nać się z innymi, wyjechać za granicę za cudze pieniądze. Ale jak 
zawsze w życiu – coś za coś. Trzeba zrezygnować z niektórych 
przyjemności i  dochodowych zajęć. Próby odbywają się dwa razy 
w tygodniu i to wieczorami. Organizujemy też weekendowe wyjaz-
dy szkoleniowe, dajemy kilkadziesiąt koncertów w roku, wyjeżdża-
my na festiwale. 

- czy to nie zbyt słaba zachęta? 
- nie. Najmniej potrzebni są nam członkowie z tak zwanym słomia-

nym zapałem, znikający po kilku zajęciach, a zabierający miejsce 
innym. 

- ilu „nowych” w tym roku akademickim może Pani przyjąć do 
zespołu i do kogo  powinni się udać? 

- możemy „dokooptować” najwyżej 50 osób. Chętni mogą się zgła-
szać osobiście w każdy wtorek i czwartek od 18.00 do 21.00 w sali 
nr 888 w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Ślą-
skiej. Drzwi dla sponsorów też nie zamykamy. Przyjmiemy każdą 
sumę, która pozwoli nam wzbogacić działalność. Mamy też co za-
oferować. Jesteśmy markowym produktem, którego nie trzeba się 
wstydzić w dobrym towarzystwie. Podejmujemy się między innymi 
„oprawy artystycznej” imprez organizowanych dla konkretnych firm. 
To wzbogaca budżet i rozszerza działalność zespołu. 

rozmawiała: Barbara  Baranowska 

Stereotyp chórzysty 

 

KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA-ŁOBODA 
Współzałożycielka i dyrygentka AZM. Ukończyła Aka-
demię Muzyczną w Katowicach, (gdzie studiowa ła 
m.in. u Napoleona Siessa) oraz Podyplomowe Studium 
Emisji Głosu w Bydgoszczy pod kierunkiem prof.  
Jadwigi Gałęskiej-Tritt, uzy skując dy plomy   
z wyróżnieniem (niebawem będzie doktorem habilito-
wanym sztuki). Swój warsztat doskonaliła w Filharmonii 
Śląskiej pracując jako asystent dyrygenta chóru oraz 
jako dyrygent wielu śląskich zespołów. Była też wicedy-
rektorem Studium Dyrygentury Chóralnej w Opolu. 
Obecnie jest adiunktem Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. Zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: Brą-
zowy Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę PZCHiO, tytuł 
Międzynarodowego Ambasadora organizacji „People 
to People International”, Zasłużonej dla Politechniki 
Śląskiej, Nagrodę Prezydenta Gliwic w kategorii twór-
ców. Istotnym trofeum artystycznym jest nagroda d la 
najlepszego dyrygenta festiwalu Pieśni Adwentowej  
i Bożonarodzeniowej w Pradze (1999). Jest także Dy-
rektorem Artystycznym PZCHiO Okręgu Gliwicko  
– Zabrskiego i Wiceprezesem Gliwickiego Towarzy-
stwa Muzycznego.  



11 11 

Nagrody i wyróżnienia Akademickiego Zespołu Muzycznego  
Politechniki Śląskiej:  
♦ Nagroda Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr na 

Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach 
’98,  

♦ Zwycięstwo w kategorii zespołów młodzieżowych w Ogólnopol-
skim Konkursie Kolędowym – Będzin ’99, 

♦ Wyróżnienie na Konkursie Muzyki Sakralnej – Rumia ’99, 
♦ Srebrne pasmo w kategorii chórów kameralnych w Konkursie 

Pieśni Adwentowych i Kolęd w Pradze ’99, 
♦ „100-lecie urodzin Jana Lechonia” – konkurs, (Wrocław, maj 1999) - 

II nagroda 
♦ Tytuł Międzynarodowego Ambasadora Kulturalnego Organiza-

cji „People to People International ‘99”, 
♦ I miejsce w kategorii chórów kameralnych – Konkurs interpretacji 

utworów prof. Lucjana Laprusa, Wrocław 2001, 
♦ Złoty medal w kategorii muzyki sakralnej – Konkurs w Ołomuńcu 

(Czechy- 2001),  
♦ Srebrny medal w konkursie muzyki współczesnej na XXXVI 

Festiwalu Pieśni Chóralnej oraz Konkursie Muzyki Współczesnej - 
Międzyzdroje 2001,  

♦ Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej” (2001), 
♦ XVII Międzynarodowy Festiwal Chórów Akademickich, Pardubice 

2002 (Czechy): srebrne medale w kategoriach: chóry mieszane, 
chóry kameralne, muzyka ludowa,  

♦ XX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny – Cantonigros 2002 ( Hisz-
pania) – nagroda  w kategorii chórów mieszanych. 

Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej po-
wstał w marcu 1996 roku.  Kieruje nim od początku jego 
założycielka - Krystyna Krzyżanowska – Łoboda. W skład 
AZM wchodzą kilkudziesięcioosobowy  chór oraz orkiestra. 
Jak twierdzą fachowcy - jest nietypowym zespołem akade-
mickim: ma w składzie stałą orkiestrę, wykonuje muzykę 
wszystkich epok i stylów oraz utwory wokalne, wokalno-
instrumentalne i instrumentalne. Głównym nurtem w jego 
działalności jest prezentowanie publiczności utworów muzy-
ki współczesnej. Inną specyficzną formą jest współpraca 
zagraniczna.  Zespół był organizatorem dwóch edycji Pol-
sko–Estońskiej Akademii Muzycznej „People to People 
International” (I edycja w 1997 roku objęła warsztaty w Pol-
sce i koncerty w kraju, Estonii i Finlandii, zaś II edycja  
w roku 1999 odbyła się w Berlinie).  

Festiwale i warsztaty:  
♦ Festival Coral International, Almada, Portugalia, 1996 
♦ Polsko-Niemiecka Akademia Chóralna „In terra pax” w Między-

zdrojach (1996) 
♦ „AZM Zaprasza” – współpraca z chórami „Lycoming College 

Choir”, Pensylwania, USA i Pohjalaisten Osakuntien Laulajat, 
Helsinki, Finlandia (1997) 

♦ Polsko-Estońska Akademia Muzyczna „People to People” (1997: 
Polska-Estonia-Finlandia, G. Fauré – Requiem, 1999: Berlin, A. 
Pärt – Msza Berlińska) 

♦ Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Usti nad Labem 
(1998) 

♦ Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej „MRIJA” – Lwów, 
1999 

♦ Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne „Carmina 2000” (2000) 
♦ II Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne „Fide Integrati” (2001) – 

A. T. Greczaninow „Liturgia domestica op. 79” 
♦ Konkurs interpretacji utworów prof. Lucjana Laprusa – Wrocław, 

2001  
♦ III Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne „Musica pro Euro-

pa” (2002) – O. Benninghoff, Oratorium „Mensch Gott aus Erden-
kind” dedykowany Krystynie Krzyżanowskiej Łobodzie – prawy-
konanie polskie  

♦ XVII Międzynarodowy Festiwal Chórów Akademickich – Pardubi-
ce, 2002, Czechy 

♦ XX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny – Cantonigros, 2002, 
Hiszpania  

♦ IV Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne „Musica pro Euro-
pa” (2003) – muzyka gospel w opracowaniach N. Blachy 

Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem, jakiego 
podjął się Zespół, to Międzynarodowe Warsztaty Carmina 
2000, podczas których pięć chórów opracowało i wykonało 
wspólnie „Carmina Burana” Carla Orffa. 

„Honorowe” miejsce w historii Zespołu zajmuje koncert 
inaugurujący działalność reaktywowanej Filharmonii Ryb-
nickiej. AZM został wówczas zaproszony do wykonania 
Requiem G. Faure, a całość poprowadził Jerzy Maksy-
miuk. Zespół ma w swoim dorobku samodzielną płytę 

„JAZZM”, na której znalazły się utwory polskich kompozyto-
rów współczesnych oraz kompozycje muzyki rozrywkowej. 
Uczestniczył również w „światowym” wydaniu płyty „Sound of 
Europe”, zawierającej prezentacje  zespołów z całej Europy, 
należących do amerykańskiej organizacji „People to People 
International”.  

Na Boże Narodzenie 2001 roku Zespół wydał swą drugą 
samodzielną płytę, pt. „Anioł pasterzom mówił”, na której zna-
lazły się opracowania najpopularniejszych polskich kolęd i 
pastorałek oraz najsłynniejsze kolędy zagraniczne, jak rów-
nież utwory instrumentalne, wykonane przez orkiestrę smycz-
kową AZM. Średnio w roku Zespół wykonuje około 45 koncer-
tów w kraju i zagranicą.  
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Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia 
wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje 
do wiadomości termin i miejsce wyborów do Rady 

Osiedlowej  Bojków w wyborach  
zarządzonych na dzień 5 października 2003 r.   

 WYBORY DO RADY OSIEDLOWEJ  BOJKÓW  
odbędą się dnia 5 października 2003 r.   

w godzinach od 8.00 do 20.00  w siedzibie 
 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1, mieszczącej 

się w Szkole Podstawowej Nr 8,  przy  
ul. Plonowej 3, obejmującej cały obszar Osiedla.  

 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej   

ds. przeprowadzenia  wyborów  
do Rad Osiedlowych w Gliwicach  

 ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 1/1 
Miejskiej Komisji Wyborczej  

ds. przeprowadzenia wyborów  
do Rad Osiedlowych w Gliwicach 

 Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadze-
nia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach 
podaje do wiadomości dane o zarejestrowa-

nych kandydatach do Rady Osiedlowej  
BOJKÓW w wyborach zarządzonych  

na dzień 5 października 2003 r. 
1. AUGUŚCIAK ZBIGNIEW  wiek: 54 lata, 

zawód: inżynier mechani k  
2. BOSAKOW SKA BARBARA wiek: 54 lata, 

zawód: emerytka 
3. BUCZAK BARBARA wiek: 18 lat, 

zawód: uczennica 
4. GRABOŚ KRZYSZTOF wiek: 24 lata, 

zawód:  student 
5. GRZESIK FRANCISZEK wiek: 50 lat, 

zawód: inżynier ekonomii 
6. IMIELA KONRAD wiek: 36 lat, 

zawód: mgr inż. mechanik 
7. JANKIEW ICZ KAZIMIERZ wiek: 49 lat, 

zawód: górnik 
8. KOŁTOWSKI GRZEGORZ wiek: 28 lat, 

zawód: geograf 
9. KOSTELECKI STANISŁAW wiek: 44 lata, 

zawód: technik rolnik 
10. KOSZKA MIECZYSŁAW wiek: 48 lat, 

zawód: inż. transportu 
11. KROPORNICKI WOJCIECH wiek: 22 lata, 

zawód: student   
12. KULCZYŃSKI ADAM wiek: 48 lat, 

zawód: technik mechani k 
13. LESZCZYŃSKI MARIUSZ wiek: 33 lata, 

zawód: technik mechani k 
14. ŁUGOWSKI ANDRZEJ wiek: 47 lat, 

zawód: inż. budownictwa 
15. ŁUPIŃSKI ANDRZEJ wiek: 43 lata, 

zawód: konserwator c. o.  
16. MAŁAŃCZUK BOGDAN wiek: 22 lata, 

zawód: technik elektryk 
17. MAŁEK KRZYSZTOF wiek: 42 lata, 

zawód: kosztorysant  
18. OLEKSY MARIAN wiek: 52 lata, 

zawód: technik mechani k 
19. PIOTROW SKI JANUSZ wiek: 40 lat, 

zawód: informatyk 
20. POTOCKI ADAM wiek: 35 lat, 

zawód: inżynier elektryk 
21. ROGOW SKI LESZEK wiek: 46 lat, 

zawód: mechanik maszyn budowlanych 
22. SĄSIADEK EDW ARD wiek: 56 lat, 

zawód: inżynier chemik 
23. SŁABOŃ W IESŁAW wiek: 40 lat, 

zawód: technik mechani k 
24. SŁOCKI MIECZYSŁAW wiek: 54 lata, 

zawód: właściciel firmy 
25. STASIAK STANISŁAW wiek: 40 lat, 

zawód: elektromonter – maszynista 
26. STERNAL JACEK wiek: 27 lat, 

zawód: mgr inż. mechanik 
27. ŚLIW KA MARIA wiek: 50 lat, 

zawód: konserwator 
28. TOMAL GRAŻYNA wiek: 45 lat, 

zawód: nie pracuje 
29. ULKOWSKI EDMUND wiek: 52 lata, 

zawód: elektr yk 
30. WOLAŃSKA WIOLETA wiek: 35 lat, 

zawód: sprzedawca 
31. ZACHARCZUK ADRIAN wiek: 22 lata, 

zawód: uczeń 

 Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia 
wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje 
do wiadomości termin i miejsce wyborów do Rady 

Osiedlowej Brzezinka w wyborach zarządzonych na 
dzień 5 października 2003r. 

 

WYBORY DO RADY OSIEDLOWEJ BRZEZINKA 
odbędą się dnia 5 października 2003 r. w godzi-

nach od 8.00 do 20.00  w siedzibie 
 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2, mieszczącej 
się w Domu Kultury, przy ul. Zamojskiej 2, obej-

mującej cały obszar Osiedla. 
 Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej   

ds. przeprowadzenia  wyborów  
do Rad Osiedlowych w Gliwicach  

 ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 1/2 
Miejskiej Komisji Wyborczej  

ds. przeprowadzenia wyborów  
do Rad Osiedlowych w Gliwicach 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadze-
nia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach 
podaje do wiadomości dane o zarejestrowa-

nych kandydatach do Rady Osiedlowej  
BRZEZINKA w wyborach zarządzonych  

na dzień 5 października 2003 r. 
1. BEDNAREK MARIA,  wiek: 46 lat, zawód: 

sprzedawca 
2. BIAŁYMAZUR MARIUSZ,  wiek: 37 lat, zawód: 

elektroenergetyk 
3. CZECH RYSZARD,  wiek: 43 lata, zawód: 

inż. mechanik, popierany przez: Stow. Społ.–Kult. 
„Brzezinka” 

4. DZIURDZIA ZYGMUNT,  wiek: 49 lat, zawód: 
technik, popierany przez: Stow. Społ.–Kult. 
„Brzezinka” 

5. KAPEK MARCIN,   wiek: 42 lata, zawód: 
właściciel zakładu, popierany przez: Stow. Społ.–
Kult. „Brzezinka” 

6. KLEBAN JÓZEF,  wiek: 42 lata, zawód: 
mechanik samochodowy 

7. KOWAL PIOTR,   wiek: 52 lata, zawód: 
technik budowlany 

8. KRUPA ROBERT,  wiek: 69 lat, zawód: 
elektryk 

9. LANGER CECYLIA, wiek: 47 lat, zawód: 
technik elektronik 

10. LEWCZUK JACEK,  wiek: 60 lat, zawód: 
inżynier 

11. ŁOŚ JÓZEF,  wiek: 59 lat, zawód: 
technik mechanik, popierany przez: Stow. Społ.–
Kult. „Brzezinka” 

12. MALCZYK JÓZEF,  wiek: 58 lat, zawód: 
rencista, popierany przez: Stow. Społ.–Kult. 
„Brzezinka” 

13. MARCINKOWSKI JERZY,  wiek: 46 lat, zawód: 
inż. budownictwa, popierany przez: Stow. Społ.–
Kult. „Brzezinka” 

14. MERMON ARTUR,  wiek: 40 lat, zawód: 
inż. energetyk, popierany przez: Stow. Społ.–Kult. 
„Brzezinka” 

15. POLLOCZEK TERESA,  wiek: 47 lat, zawód: 
handlowiec 

16. RZEPKA JAN,  wiek: 25 lat, zawód: 
technik elektryk 

17. SKURZYBOT GABRIELA,  wiek: 37 lat, zawód: 
technolog 

18. TREFFLER CZESŁAWA,  wiek: 53 lata, zawód: 
nauczyciel 

19. WIDUCH JULIA,  wiek: 40 lat, zawód: 
pielęgniarka 

20. WIECHUŁA PIOTR,  wiek: 43 lata, zawód: 
przedsiębiorca 

21. WŁOCZYK TOMASZ IRENEUSZ, wiek: 36 lat, 
zawód: prawnik 

22. WOJKOWSKI ANTONI,  wiek: 52 lata, zawód: 
technik elektroenergetyk 

23. ŻUR ANDRZEJ,  wiek: 39 lat, zawód: 
technik mechanik 

24. ŻYCHIEWICZ PAWEŁ,  wiek: 50 lat, zawód: 
inż. elektryk 

25.ŻYMEŁKA ALOJZY,  wiek: 63 lata, zawód: 
mgr inż. elektryk, popierany przez: Stow. Społ.–
Kult. „Brzezinka” 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów  

do Rad Osiedlowych w Gliwicach  
 ( – ) Janusz Moszyński 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów  

do Rad Osiedlowych w Gliwicach  
 ( – ) Janusz Moszyński 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia 
wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje 
do wiadomości termin i miejsce wyborów do Rady 
Osiedlowej Czechowice w wyborach zarządzo-

nych na dzień 5 października 2003 r. 
WYBORY do Rady Osiedlowej  

CZECHOWICE 
odbędą się dnia 5 października 2003 r. 

w godzinach od 8.00 do 20.00 
 w siedzibie 

 
 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3, mieszczącej 
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filii Nr 14, 
przy ul. Nad Łąkami 1, obejmującej cały obszar 
Osiedla. 

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów  

do Rad Osiedlowych w Gliwicach  
 ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 1/3 
Miejskiej Komisji Wyborczej  

ds. przeprowadzenia wyborów  
do Rad Osiedlowych w Gliwicach 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadze-
nia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach 

podaje do wiadomości dane  
o zarejestrowanych kandydatach do Rady 

Osiedlowej CZECHOWICE w wyborach zarzą-
dzonych na dzień 5 października 2003 r. 

1. BISKUPEK JAN,  wiek: 49 lat, 
zawód: nauczyciel 

2. BLESS EWA,  wiek: 49 lat, 
zawód: inż. budowlany 

3. BOCHON GABRIELA, wiek: 52 lata, 
zawód: sprzedawca 

4. BROLL ELŻBIETA,  wiek: 60 lat, 
zawód: emerytka 

5. GAŁĄSKA JERZY,  wiek: 59 lat, 
zawód: emeryt 

6. GAŁĄSKA PIOTR,  wiek: 56 lat, 
zawód: rolnik 

7. GANSCZYK JOACHIM,  wiek: 46 lat, 
zawód: inż. transportu sam. 

8. GRABOWSKI RYSZARD wiek: 48 lat, 
zawód: inż. budowlany 

9. JATA JADWIGA,  wiek: 63 lata, 
zawód: emeryt 

10. KACPRZYK ANDRZEJ,  wiek: 48 lat, 
zawód: technik inst. budowlanych 

11. KASZA HUBERT,  wiek: 47 lat, 
zawód: kierowca 

12. KNOPIK ARNOLD,  wiek: 30 lat, 
zawód: technik elektryk 

13. PLUSZKE ANDRZEJ, wiek: 53 lata, 
zawód: tokarz 

14. PUCH MARIA,  wiek: 56 lat, 
zawód: księgowa 

15. SIERMANTOWSKI JACEK, wiek: 34 lata, 
zawód: informatyk 

16. SIERMANTOWSKI JÓZEF, wiek: 56 lat, 
zawód: technik budowlany 

17. SONEK ARTUR,  wiek: 25 lat, 
zawód: inżynier 

18. SONEK HUBERT,  wiek: 53 lata, 
zawód: technik mechanik 

19. STYPA INGRIDA,  wiek: 43 lata, 
zawód: handlowiec 

20. SZELKA ANDRZEJ,  wiek: 44 lata, 
zawód: chemik 

21. SZUKAŁA ILONA,  wiek: 27 lat, 
zawód: ceramik 

22. SZUKAŁA NORBERT,  wiek: 32 lata, 
zawód: ślusarz 

23. WRÓBEL KRYSTIAN,  wiek: 42 lata, 
zawód: technolog 

24. WYCIŚLIK WALDEMAR,  wiek: 46 lat, 
zawód: inż. elektryk 

25. ZIENTEK BERNARD,  wiek: 49 lat, za-
wód: mechanik 

26. ZUBEK ROBERT,  wiek: 27 lat, za-
wód: prawnik Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej   

ds. przeprowadzenia  wyborów  
do Rad Osiedlowych w Gliwicach  

 ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 2/1  
Miejskiej Komisji Wyborczej ds. przeprowa-

dzenia wyborów do Rad Osiedlowych  
w Gliwicach 

Obwieszczenie nr 2/2 
Miejskiej Komisji Wyborczej ds. przeprowa-

dzenia wyborów do Rad Osiedlowych w 
Gliwicach 

Obwieszczenie nr 2/3 
Miejskiej Komisji Wyborczej ds. przeprowa-

dzenia wyborów do Rad Osiedlowych  
w Gliwicach 
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Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia 
wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje do 
wiadomości termin i miejsce wyborów do Rady Osie-
dlowej Ligota Zabrska w wyborach zarządzonych na 

dzień 5 października 2003r. 
 

WYBORY DO RADY OSIEDLOWEJ  
LIGOTA ZABRSKA  

odbędą się dnia 5 października 2003 r.  
w godzinach od 8.00 do 20.00 w siedzibie: 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6, mieszczącej się  
w Szkole Podstawowej Nr 11, przy  

ul. Pocztowej 31,  obejmującej cały obszar Osiedla. 
 

 Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów  

do Rad Osiedlowych w Gliwicach  
 ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 1/5 
Miejskiej Komisji Wyborczej  

ds. przeprowadzenia wyborów  
do Rad Osiedlowych w Gliwicach 

Obwieszczenie nr 2/5  
Miejskiej Komisji Wyborczej ds. przeprowa-

dzenia wyborów do Rad Osiedlowych  
w Gliwicach 

1. BOROK ADRIAN,  wiek: 25 lat, 
zawód: student 5-go roku Politechniki Śląskiej 

2. BRUZDEWICZ MARIUSZ,  wiek: 35 lat, 
zawód: cieśla - górnik 

3. BUCHTA REINHOLD,  wiek: 45 lat, 
zawód: technik elektroenergetyk 

4. CIEKAŃSKI ADAM,  wiek: 31 lat, 
zawód: pracownik umysłowy 

5. DESPERAK STANISŁAW,  wiek: 45 lat, 
zawód: górnik 

6. FUTER MARCIN,  wiek: 26 lat, 
zawód: inż. o specjalizacji zarządzanie przed-
siębiorstwem 

7. GRABIEC MARCIN,  wiek: 23 lata, 
zawód: mechanik maszyn 

8. HEREŹNIAK JOLANTA  wiek: 54 lata, 
zawód: technik radiolog  

9. KIEŁBASA RYSZARD,  wiek: 46 lat, 
zawód: urlop górniczy 

10. KOCHOŃ JERZY,  wiek: 51 lat, 
zawód: emeryt 

11. KOŃCZEWSKI RYSZARD,  wiek: 52 lata, 
zawód: pracownik biurowy 

12. KOŃCZEWSKI SEBASTIAN, wiek: 25 lat, 
zawód: mechanik - informatyk 

13. OCHUDŁO WALTER,  wiek: 46 lat, 
zawód: ślusarz - spawacz 

14. PASIERB KRZYSZTOF,  wiek: 42 lata, zawód: 
pracownik umysłowy 

15. PASZKOWSKI WŁODZIMIERZ, wiek: 48 lat, 
zawód: górnik 

16. PAWŁOWSKI JAN,  wiek: 54 lata, 
zawód: emeryt 

17. PIPROWSKA JADWIGA,  wiek: 61 lat, 
zawód: emeryt 

18. PORĘBSKI RADOSŁAW,  wiek: 23 lata, 
zawód: nauczyciel (W-F) 

19. PYRKOSZ PIOTR,  wiek: 37 lat, 
zawód: lakiernik 

20. SIWOŃ MARIAN,  wiek: 53 lata, 
zawód: technik budowlany 

21. SPYT SŁAWOMIR,  wiek: 21 lat, 
zawód: student 

22. SUDOŁ EDWARD,  wiek: 63 lata, 
zawód: emeryt 

23. ŚWITAŁA WALDEMAR,  wiek: 41 lat, 
zawód: kierowca 

24. WILIMSKA MARIA,  wiek: 53 lata, 
zawód: nauczycielka 

25. WILIMSKI JERZY,  wiek: 54 lata, 
zawód: emeryt - technik górnik 

26. WÓJCIK MAREK,  wiek: 46 lat, 
zawód: emeryt - technik górnik 

27. WÓJCIK PIOTR,  wiek: 28 lat, 
zawód: stolarz 

28. ZIACH EUGENIUSZ,  wiek: 72 lata, 
zawód: technik górnik 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów  

do Rad Osiedlowych w Gliwicach  
 ( – ) Janusz Moszyński 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia 
wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje 
do wiadomości dane o zarejestrowanych kandyda-

tach  do Rady Osiedlowej LIGOTA ZABRSKA  
w wyborach zarządzonych  

na dzień 5 października 2003 r. 

Obwieszczenie nr 1/4 
Miejskiej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów  

do Rad Osiedlowych w Gliwicach 
Miejskiej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach  Miejska Komisja 

Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje do wiadomości dane  
o zarejestrowanych kandydatach do Rady Osiedlowej KOPERNIK w wyborach zarządzonych   

na dzień 5 października 2003 r. 

 Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach  podaje do wiadomo-
ści termin i miejsce wyborów do Rady Osiedlowej Kopernik  w wyborach   

zarządzonych na dzień 5 października 2003r.  
  WYBORY DO RADY OSIEDLOWEJ KOPERNIK odbędą się dnia 5 października 2003 r.  

w godzinach od 8.00 do 20.00 w następujących siedzibach: 
1. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4, mieszczącej się w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, 

przy ul. Syriusza 30, obejmującej ulice: Bereniki, Centaura, Darz Bór, Gajowa, Galaktyki, Gwiazdy Polarnej,  
Jowisza, Kniejowa, Las Łabędzki, Oriona, Perseusza, Pod Borem, Saturna, Syriusza, Świerkowa, Toszecka od 
nr 101 do nr 169 wszystkie. 

2. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5, mieszczącej się w Szkole Podstawowej Nr 12, przy ul. Kopernika 63,  
obejmującej ulice: Andromedy, Bończyka, Harcerska, Kopernika, Myśliwska do nr 23 wszystkie, Pionierów, Sokoła, 
Toszecka od nr 86 do nr 100 wszystkie, Wielkiej Niedźwiedzicy. 

 

 Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej  ds. przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach  

Obwieszczenie nr 2/4 
Miejskiej Komisji W yborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach 

1. BEDNAREK ANDRZEJ wiek: 46 lat, zawód: żołnierz zawodowy rezerwy, działalność gospodarcza,   
 sieć sklepów, popierany przez  Samoobronę RP 

2. BEDNAREK BARBARA wiek: 45 lat, zawód: działalność gospodarcza, sieć sklepów,   popierana   
 przez Samoobronę RP 

3. BEDNAREK MONIKA wiek: 23 lata, zawód: ekonomistka-studentka, popierana przez  
 Samoobronę RP 

4. BŁASZCZYK MARIAN wiek: 52 lata, zawód: emeryt 
5. BUCHTA JACEK wiek: 52 lata, zawód: mgr ekonomii  
6. BURNOS MARCIN wiek: 23 lata, zawód: ekonomista - student 
7. CELIŃSKI ZYGMUNT wiek: 62 lata, zawód: kierowca - emeryt 
8. CHMIEL RYSZARD wiek: 51 lat, zawód: inżynier chemik, popierany przez Samoobronę RP 
9. CHODOROWSKI KRZYSZTOF  wiek: 56 lat, zawód: inżynier mechanik, 
10. DRZYMAŁA KRZYSZTOF wiek: 31 lat, zawód: wykształcenie średnie 
11. DYTKO ELŻBIETA wiek: 54 lata, zawód: nauczyciel - emeryt 
12. FIGIEL ANDRZEJ wiek: 40 lat, zawód: inżynier elektryk 
13. GAŁKA JACEK wiek: 27 lat, zawód: żołnierz zawodowy – komandos 
14. GŁOWACKI WOJCIECH wiek: 31 lat, zawód: sędzia 
15. GRABKA ALICJA RENATA  wiek: 49 lat, zawód: rencistka, popierana przez Samoobronę RP 
16. GRABKA DAGMARA wiek: 25 lat, zawód: technik – hotelarz, studentka, popierana przez   

 Samoobronę RP 
17. GRABKA HENRYK wiek: 55 lat, zawód: oficer WP, działalność gospodarcza, popierany  

 przez Samoobronę RP 
18. GROMIEC TOMASZ wiek: 25 lat, zawód: marketing manager 
19. GRZYB ZBIGNIEW wiek: 52 lata, zawód: inż. metalurg 
20. HANZEL JAN wiek: 54 lata, zawód: mistrz tokarz, popierany przez Samoobronę RP 
21. HRYNIEWICKI JULIAN wiek: 66 lat, zawód: inżynier mechanik 
22. JAROSZEWICZ EDWARD wiek: 67 lat, zawód: technik-elektryk, popierany przez Samoobronę RP 
23. JEZIERSKI WŁODZIMIERZ  wiek: 50 lat, zawód: technik-mechanik, popierany przez Samoobronę RP 
24. KAPUŚCIŃSKI WITOLD wiek: 50 lat, zawód: inż. mechanik 
25. KLAN DANUTA wiek: 52 lata, zawód: technik ekonomista 
26. KOŁODZIEJSKI ROMAN wiek: 58 lat, zawód: technik mechanik, popierany przez Samoobronę RP 
27. KORZEKWA STANISŁAW wiek: 50 lat, zawód: mgr inż. elektronik, oficer WP Rez. popierany  

 przez  Samoobronę RP 
28. KOWALSKA DANUTA wiek: 39 lat, zawód: ekspedientka, popierana przez Samoobronę RP 
29. KRÓL ARTUR wiek: 20 lat, zawód: ślusarz – spawacz, popierany przez Samoobronę RP 
30. KRÓL TOMASZ wiek: 22 lata, zawód: technik-elektronik, popierany przez Samoobronę RP 
31. KRZYŻANOWSKI JAN  wiek: 60 lat, zawód: mgr inż. mechanik 
32. LASOŃCZYK MARIA wiek: 54 lata, zawód: pedagog, popierana przez Stowarzyszenie  

 Rodzin  Katolickich 
33. LEW ANDOWSKA RENATA   wiek: 42 lata, zawód: rencistka 
34. LEWICKI KAZIMIERZ wiek: 53 lata, zawód: rencista 
35. MACIĄŻEK ZDZISŁAW wiek: 33 lata, zawód: technik budowlany, popierany przez Samo- 

 obronę RP 
36. MATUSIAK ZDZISŁAW wiek: 54 lata, zawód: technik chemik 
37. MĘKICKA-CHODOROWSKA MARIA  wiek:  51 lat, zawód: konstruktor 
38. MICHNIEWSKI EDWARD wiek: 45 lat, zawód: emeryt, popierany przez Samoobronę RP  
39. OCZKO JANUSZ wiek: 54 lata, zawód: mistrz mechanik – rencista, popierany przez Samo- 

 obronę RP 
40. OLEJNICZAK MAREK wiek: 52 lata, zawód: politolog – oficer WP 
41. OLESZCZUK EWA BARBARA  wiek: 46 lat, zawód: technik elektronik 
42. OZIĘBAŁA JERZY wiek: 51 lat, zawód: rencista, popierany przez Samoobronę RP 
43. OZIĘBAŁA ROMAN wiek: 22 lata, zawód: technik mechanik, popierany przez Samoobronę RP 
44. PELCZARSKI PAWEŁ wiek: 21 lat, zawód: student Polit. Śl., popierany przez Samoobronę RP 
45. PODMAGÓRSKA ZOFIA wiek: 52 lata, zawód: technik chemik 
46. RYCHLIK-NAWRAT JOLANTA wiek: 40 lat, zawód: dziennikarz   
47. SARLIŃSKI KRZYSZTOF wiek: 50 lat, zawód: mgr inż. chemik 
48. STABIK DOROTA wiek: 21 lat, zawód: studentka 
49. TOPORKIEWICZ PIOTR wiek: 25 lat, zawód: kierownik 
50. TURZAŃSKI TOMASZ wiek: 22 lata, zawód: technik mechanik 
51. WALTER-ŁUKOWICZ GRAŻYNA   wiek: 53 lata, zawód: instruktor sportowy 
52. WERBOWSKA FELICJA wiek: 55 lat, zawód: nauczycielka 
53. WĘDRYCHOWICZ ZBIGNIEW wiek: 67 lat, zawód: mgr inż. mechanik-energetyk 
54. WIŚNIEWSKI TADEUSZ wiek: 47 lat, zawód: rencista, popierany przez Samoobronę RP 
55. WITKOWSKI ARTUR wiek: 21 lat, zawód: technik elektryk 
56. WITKOWSKI MARCIN wiek: 25 lat, zawód: spawacz 
57. WOJDYŁA RYSZARDA wiek: 56 lat, zawód: emerytka 
58.WRONA KAZIMIERZ wiek: 48 lat, zawód: technik mechanik 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej  ds. przeprowadzenia  wyborów  
do Rad Osiedlowych w Gliwicach    ( – ) Janusz Moszyński 
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Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów do Rad 
Osiedlowych w Gliwicach podaje do wiadomości termin i miejsce wybo-

rów do Rady Osiedlowej Łabędy w wyborach zarządzonych 
na dzień 5 października 2003 r. 

 WYBORY  do Rady Osiedlowej ŁABĘDY odbędą się  
dnia 5 października 2003 r.  w godzinach od 8.00 do 20.00  

w następujących siedzibach: 
1.  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, mieszczącej się w Gimnazjum 

Nr 19, przy ul. Głównej 30, obejmującej ulice: Chrobrego, Chatka 
Puchatka, Fabryczna, Główna, Gojawiczyńskiej, Gorkiego, Jaracza, 
Kraszewskiego, Marksa, Mechaników, Metalowców, Miła, Nad Kana-
łem, Oświęcimska, Piękna, Plac Niepodległości, Spokojna, Stefana 
Batorego, Tuwima, Waryńskiego, Wasilewskiej, Wieniawskiego, 
Wierzbowa, Władysława Jagiełły, Zawadzkiego. 

2. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8, mieszczącej się w Szkole 
Podstawowej Nr 32, przy ul. Wrzosowej 14, obejmującej ulice: 
Fiołkowa, Kwiatowa, Majakowskiego, Nałkowskiej, Narcyzów, Naru-
towicza, Olimpijska, Radosna, Różana, Strzelców Bytomskich od nr 1 
do nr 61 nieparzyste i od nr 2 do nr 70 parzyste, Wolności, Wrzosowa, 
Zakątek Leśny, Zielińskiego. 

3. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9, mieszczącej się w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 2, przy ul. Partyzantów 25, obejmu-
jącej ulice: 15 Grudnia, 22 Lipca, Broniewskiego, Ciołkowskiego, 
Gałczyńskiego, Kosmonautów, Krasińskiego, Kruczkowskiego, 
Luksemburg, Meteorytów, Morcinka, Niemcewicza, Pana Twardow-
skiego, Partyzantów, Piaskowa, Planetarna, Przyszowska, Pułaskie-
go, Rejtana, Rodzinna, Satelity, Tęczowa. 

4. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10, mieszczącej się w Szkole 
Podstawowej Nr 29, przy ul. Staromiejskiej 24, obejmującej ulice: 
Kanałowa, Klasztorna, Murarska, Niepaszycka, Podmokła, Pokoju, 
Pszenna, Rzeczycka, Sojki, Starogliwicka od nr 1 do nr 100 wszyst-
kie, Staromiejska, Wiosenna, Wspólna, Wyczółkowskiego od nr 1 do 
nr 100 wszystkie, Zacisze, Zamkowa. 

5.  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11, mieszczącej się w Przed-
szkolu Miejskim Nr 38, przy ul. Literatów 41, obejmującej ulice: 
Kownackiej, Literatów, Makuszyńskiego, Ossolińskich, Poezji, Prozy, 
Satyryków, Szenwalda, Szlak Kolejowy, Wazów, Zapolskiej, Zyg-
muntowska, Żeleńskiego-Boya. 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów  do Rad Osiedlowych w Gliwicach  

 ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 1/6 
Miejskiej Komisji Wyborczej  ds. przeprowadzenia  

wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach 

Obwieszczenie nr 2/6 
Miejskiej Komisji W yborczej ds. przeprowadzenia wyborów  

do Rad Osiedlowych w Gliwicach 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów do Rad 
Osiedlowych w Gliwicach podaje  do wiadomości termin i miejsce 
wyborów do Rady Osiedlowej Łabędy w wyborach zarządzonych  

na dzień 5 października 2003 r. 
1. ANDRZEJCZAK MARIAN   wiek: 50 lat, zawód: przedsiębiorca 
2. BASAN BEATA  wiek: 28 lat, zawód: technik obsługi ruchu turystycz-

nego  
3. BEDNARSKI STANISŁAW    wiek: 66 lat, zawód: inż. mechanik  
4. BOGULSKI HENRYK  wiek: 51 lat, zawód: wykszt. średnie technicz-

ne, popierany przez: NSZZ Solidarność ZM „BUMAR ŁABĘDY” 
5. BRODOWSKI ALEKSANDER  wiek: 33 lata, zawód: inż. techniki 

rolniczej, popierany przez: Ligę Polskich Rodzin 
6. BUGAJSKI JAN  wiek: 57 lat, zawód: emeryt, popierany przez: NSZZ 

Solidarność ZM „BUMAR ŁABĘDY” 
7. CZARNUCH STANISŁAW  wiek: 53 lata, zawód: technik  
8. DIETRICH JAN wiek: 51 lat, zawód: mechanik, popierany przez : 

NSZZ Solidarność ZM „BUMAR ŁABĘDY” 
9. EJMOCKA DANUTA  wiek: 38 lat, zawód: nauczyciel 
10. GERWEL ARTUR   wiek: 19 lat, zawód: student  
11. GOLONKA JOANNA  wiek: 20 lat, zawód: student 
12. GOLONKA WOJCIECH   wiek: 21 lat, zawód: student  
13. GRABAS ZDZISŁAWA wiek: 39 lat, zawód: planista, popierana 

przez: NSZZ Solidarność ZM „BUMAR ŁABĘDY” 
14. GRZECHCA STEFANIA  wiek: 55 lat, zawód: nauczyciel 
15. JOSZ MARIUSZ    wiek: 23 lata, zawód: technik mechanik, popierany 

przez: Stowarzyszenie „Szansa” 
16. KAŁUŻNA ANNA  wiek: 41 lat, zawód: wykszt. średnie, popierana 

przez: NSZZ Solidarność ZM „BUMAR ŁABĘDY” 
17. KARNUS JAN  wiek: 65 lat, zawód: technik, emeryt  
18. KETLIŃSKI ANTONI  wiek: 42 lata, zawód: kierownik wydziału  
19. KISTER ZDZISŁAW  wiek: 55 lat, zawód: inż. mechanik 
20. KLIMEK TADEUSZ  wiek: 52 lata, zawód: technik mechanik 
21. KOŁEK JOANNA  wiek: 40 lat, zawód: mgr inż. budownictwa 
22. KOTOWICZ RADOSŁAW  wiek: 23 lata, zawód: student  
23. KURCZAB STEFAN wiek: 62 lata, zawód: technik mechanik, emeryt  
24. MACH JOLANTA  wiek: 43 lata, zawód: nauczyciel-dyrektor SP 32 
25. MICHALSKI ROMAN  wiek: 46 lat, zawód: nauczyciel zawodu  
26. MIZERA EWA  wiek: 50 lat, zawód: mgr inż. mechaniki  
27. MOKRZYCKA-MICHALSKA KATARZYNA wiek: 26 lat, zawód: 

nauczyciel  
28. MOLKA IWONA wiek: 24 lata, zawód: technik obsługi ruchu turyst. 
29. NOSIŁA ELŻBIETA  wiek: 49 lat, zawód: lekarz  
30. PRANDZIOCH ELŻBIETA  wiek: 56 lat, zawód: technik ekonomista 
31. RADZIK ZBIGNIEW   wiek: 52 lata, zawód: elektromechanik  
32.SOŁOWIŃSKA ELŻBIETA  wiek: 45 lat, zawód: wykszt. średnie 
33.WRONA TADEUSZ   wiek: 55 lat, zawód: technik mechanik  

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowa-
dzenia wyborów do Rad Osiedlowych  

w Gliwicach podaje do wiadomości termin  
i miejsce wyborów do Rady Osiedlowej  
Ostropa w wyborach zarządzonych na 

dzień 5 października 2003 r. 
 

 WYBORY  do Rady Osiedlowej 
OSTROPA odbędą się  dnia 5 paździer-

nika 2003 r. w godzinach od 8.00 do 
20.00  w siedzibie 

 
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14, 

mieszczącej się w Szkole Podstawowej 
Nr 3, przy ul. Daszyńskiego 424, obejmu-

jącej cały obszar Osiedla. 
 

 Przewodniczący Miejskiej Komisji  Wybor-
czej  ds. przeprowadzenia  wyborów  do 

Rad Osiedlowych w Gliwicach   
( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 1/8 
Miejskiej Komisji Wyborczej 

ds. przeprowadzenia wyborów 
do Rad Osiedlowych w Gliwicach 

1. CHROŚNIK MIROSŁAWA, wiek: 37 
lat, zawód: działalność 

2. DOBKOWSKI ANDRZEJ, wiek: 32 
lata, zawód: inż. transportu 

3. DANISZ MARIUSZ,  wiek: 29 lat, za-
wód: technik górnik 

4. DZIWIOR JÓZEF,  wiek: 49 lat, zawód: 
hutnik 

5. FABER ANDRZEJ,  wiek: 33 lata, 
zawód: teletechnik 

6. GALONSKA ALFRED,  wiek: 50 lat, 
zawód: technik elektryk 

7. GOLDMANN ANDRZEJ, wiek: 28 lat, 
zawód: inż. informatyk 

8. GOROL ADAM,  wiek: 40 lat, zawód: 
inż. górnik 

9. GÓRKA SZYMON, wiek: 20 lat, zawód: 
monter elektronik 

10. GWÓŹDŹ KRYSTYNA, wiek: 48 lat, 
zawód: chemik 

11. GWÓŹDŹ ŁUKASZ,  wiek: 20 lat, za-
wód: technik budownictwa, student 

12. GWÓŹDŹ ZYGMUNT, wiek: 49 lat, 
zawód: chemik 

13. HOLIK JAN, wiek: 48 lat, zawód: tech-
nik mechanik samochodowy 

14. JONDA WERONIKA, wiek: 45 lat, 
zawód: działalność 

15. KLONEK MAREK,  wiek: 18 lat, zawód: 
uczeń 

16. KOMAR W ALDEMAR, wiek: 36 lat, 
zawód: inż. odlewnik 

17. MAGIERA EDWARD,  wiek: 53 lata, 
zawód: inż. mechanik energetyk 

18. MAGIERA GERARD,  wiek: 49 lat, 
zawód: technik budowlany 

19. NOWAK RENATA, wiek: 50 lat, zawód: 
technik budowlany 

20. PAWLICZEK MARIA,  wiek: 50 lat, 
zawód: nauczyciel 

21. PUSZER HENRYK, wiek: 40 lat, za-
wód: teletechnik 

22. SOBEL MAŁGORZATA, wiek: 39 lat, 
zawód: technik hodowca 

23. STACHAK JÓZEF, wiek: 49 lat, zawód: 
technik technolog żyw. zbiorowego 

24. SZYMURA STEFAN, wiek: 41 lat, 
zawód: mgr inż. mechanik 

25. TIMLER TOMASZ, wiek: 20 lat, zawód: 
technik elektryk 

26. TKOCZ URSZULA, wiek: 48 lat, zawód: 
ekonomista 

27. WIECZOREK ANDRZEJ, wiek: 40 lat, 
zawód: elektromechanik 

28.WYSOCKI JOACHIM,  wiek: 49 lat, 
zawód: piekarz 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowa-
dzenia wyborów do Rad Osiedlowych  

w Gliwicach podaje do wiadomości dane  
o zarejestrowanych kandydatach do Rady 
Osiedlowej OSTROPA w wyborach zarzą-

dzonych na dzień 5 października 2003 r. 

Obwieszczenie nr 2/8  
Miejskiej Komisji W yborczej ds. przepro-
wadzenia wyborów do Rad Osiedlowych 

w Gliwicach 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej  
ds. przeprowadzenia  wyborów  do Rad 

Osiedlowych w Gliwicach  
( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 1/7 
Miejskiej Komisji Wyborczej 

ds. przeprowadzenia wyborów do 
Rad Osiedlowych w Gliwicach 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadze-
nia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach 
podaje do wiadomości termin  i miejsce wybo-
rów do Rady  Osiedlowej Obrońców Pokoju 

w wyborach zarządzonych na dzień 
5 października 2003 r. 

WYBORY do Rady Osiedlowej OBROŃ-
CÓW POKOJU odbędą się dnia 5 paździer-
nika 2003 r. w godzinach od 8.00 do 20.00 w 

następujących siedzibach: 
 

1. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12, 
mieszczącej się w Przedszkolu Miejskim 
Nr 28, przy ul. Paderewskiego 74, obejmu-
jącej ulice: Bażancia, Bzów, Cieszyńska, 
Graniczna, Jabłoni, Jałowcowa, Lisia, Myśli-
wska od nr 24 do końca wszystkie, Ogrodo-
wa, Orzechowa, Sarnia, Strzelnicza, Święte-
go Wojciecha, Wiśniowa, Zajęcza. 

2. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13, 
mieszczącej się w Szkole Podstawowej Nr 
39, przy ul. Obrońców Pokoju 4, obejmują-
cej ulice: Błękitna, Bujwida, Esperantystów, 
Grabowskiego, Ligocka, Obrońców Pokoju, 
Obrońców Westerplatte, ONZ, Paderewskie-
go, PCK, Piaseckiego, Przydrożna, Rapac-
kiego, Zamenhofa. 

 Przewodniczący Miejskiej Komisji  Wyborczej  
ds. przeprowadzenia  wyborów  do Rad Osie-
dlowych w Gliwicach   ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 2/7  
Miejskiej Komisji Wyborczej ds. przepro-

wadzenia wyborów  do Rad  
Osiedlowych w Gliwicach 

1. CAR MARIA, wiek: 52 lata, zawód: technik 
elektronik  

2. CZUBAK ADAM, wiek: 39 lat, zawód: kamie-
niarz  

3. DZIURA STANISŁAW, wiek: 62 lata, zawód: 
emeryt 

4. GABRYSIAK  JERZY,  wiek: 55 lat, zawód: inż. 
mechanik, popierany przez: Ligę Polskich Ro-
dzin 

5. HAJDUK  JAN, wiek: 51 lat, zawód: lakiernik 
6. KŁYŚ  RYSZARD, wiek: 43 lata, zawód: inży-

nier 
7. KOSTRZEWA  MARIAN, wiek: 63 lata, zawód: 

średnie techniczne 
8. SCHOEPE  JACEK,  wiek: 38 lat, zawód: 

przedsiębiorca budowlany 
9. SIEMKO-ZIEJA  URSZULA, wiek: 45 lat, 

zawód: nauczycielka 
10. SOBCZYŃSKI  ZENON, wiek: 59 lat, zawód: 

inżynier budownictwa 
11. SOKOŁOWSKI  KAMIL, wiek: 22 lata, zawód: 

student 
12. STADNICZENKO  MARIAN, wiek: 57 lat, za-

wód: zarządca nieruchomości 
13. STRASZAK  DANUTA, wiek: 20 lat, zawód: 

ceramik, popierana przez: Ligę Polskich Rodzin 
14. SUCHANEK  JANUSZ, wiek: 45 lat, zawód: 

emeryt 
15. SUCHANEK  MARZANNA, wiek: 39 lat, za-

wód: technik analityk 
16. SUPERAT  BOGUSŁAW, wiek: 47 lat, zawód: 

doradca techniczny 
17. TUREK  BARBARA,  wiek: 40 lat, zawód: 

nauczyciel 
18. WIDERA  JACEK, wiek: 57 lat, zawód: inżynier 
19. WIDERA  MIECZYSŁAWA, wiek: 56 lat, za-

wód: inżynier 
20. WIECZOREK  JAROSŁAW,  wiek: 22 lata, 

zawód: technik elektronik 
21. WILK  JACEK  STANISŁAW,  wiek: 49 lat, 

zawód: pedagog, popierany przez: Ligę Polskich 
Rodzin 

22. WILK  RADOSŁAW,  wiek: 18 lat, zawód: - , 
popierany przez : Ligę Polskich Rodzin 

23. WRÓBEL  BOGDAN,  wiek: 72 lata, zawód: 
emeryt 

24. ZAJĄC  ZDZISŁAWA,  wiek: 52 lata, zawód: 
rencistka 

25. ZARIA-ZARINE  KAZIMIERA,  wiek: 62 lata, 
zawód: fotograf 

26. ZARZYCKI  DOMINIK, wiek: 22 lata, zawód: 
student 

27.ZARZYCKI  NORBERT, wiek: 47 lat, zawód: 
technik mechanik 

Przewodniczący Miejskiej Komisji  Wyborczej  
ds. przeprowadzenia  wyborów  do Rad Osie-
dlowych w Gliwicach   ( – ) Janusz Moszyński 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadze-
nia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwi-
cach podaje do wiadomości termin i miejsce 
wyborów do Rady Osiedlowej Obrońców 

Pokoju  w wyborach zarządzonych na dzień 
5 października 2003 r. 

Przewodniczący Miejskiej Komisji  Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów  do Rad Osiedlowych w Gliwicach    

( – ) Janusz Moszyński 
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Obwieszczenie nr 1/10 
Miejskiej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów  

do Rad Osiedlowych w Gliwicach 
Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje do 

wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach  do Rady Osiedlowej SOŚNICA  
w wyborach zarządzonych na dzień 5 października 2003 r. 

1. BARAŃSKI  ANDRZEJ,  wiek: 37 lat, zawód: technik komunikacji, popierany przez: WZZ „Sierpień 80” 
2. BASSEK   MARCIN, wiek: 63 lata, zawód: technik elektryk, popierany przez: Stowarzyszenie Dzielnico-

wych List Mieszkańców Miasta Gliwice 
3. BOCHENEK  ZYGMUNT, wiek: 52 lata, zawód: technik krawiecki, popierany przez: Stowarzyszenie  

Dzielnicowych List Mieszkańców Miasta Gliwice 
4. BORC  MAŁGORZATA, wiek: 42 lata, zawód: pielęgniarka 
5. BURAS  ANDRZEJ,  wiek: 46 lat, zawód: spawacz 
6. BURAS  MAŁGORZATA,  wiek: 44 lata, zawód: działalność gospodarcza 
7. GARBARZ  JAROSŁAW,  wiek: 38 lat, zawód: ślusarz -spawacz, popierany przez: WZZ „Sierpień 80” 
8. GARBAT  WŁODZIMIERZ, wiek: 44 lata, zawód: górnik, popierany przez: WZZ „Sierpień 80” 
9. GORCZEWSKI ZBIGNIEW, wiek: 50 lat, zawód: technik budowlany, popierany przez Górniczą Spół-

dzielnię Mieszkaniową „Sośnica” 
10. GORIWODA  DARIUSZ, wiek: 23 lata, zawód: technik informatyk, student 
11. GULAK  BOGDAN,  wiek: 49 lat, zawód: górnik rencista, popierany przez: Górniczą Spółdzielnię Miesz-

kaniową „Sośnica” 
12. HISZPAŃSKI  MIROSŁAW,  wiek: 44 lata, zawód: górnik 
13. HOFFMANN  MARIUSZ, wiek: 30 lat, zawód: mechanik maszyn i urządzeń górniczych, popierany 

przez: NSZZ Solidarność KWK „Sośnica” 
14. JACKOWSKI  JAROSŁAW,   wiek: 35 lat, zawód: majster narzędziowy - tokarz 
15. KANIECKI  TADEUSZ,  wiek: 62 lata, zawód: nauczyciel-trener, emeryt 
16. KAZULA  JERZY, wiek: 40 lat, zawód: mechanik maszyn górniczych 
17. KAZULA-OWCZAREK  SYLWIA,  wiek: 19 lat, zawód: absolwent liceum technicznego 
18. KITLAS  ADAM,   wiek: 36 lat, zawód: elektromonter, popierany przez: Związek Zawodowy  Górników 

w Polsce – Zarząd Międzyzakładowy przy KWK „Sośnica” 
19. KOPIJ  ROZALIA,  wiek: 47 lat, zawód: technik ekonomista, popierana przez: Radę Nadzorczą  Spół-

dzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” 
20. LIS  WIESŁAW,  wiek: 47 lat, zawód: górnik, popierany przez: NSZZ „Solidarność” –  Międzyzakładowa 

Komisja Związkowa KWK „Sośnica” 
21. MAJDA  KAZIMIERZ,  wiek: 43 lata, zawód: technik mechanik, popierany przez: Międzyzakładowy  

Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK „Sośnica” 
22. MAJEROWSKI   ADAM, wiek: 49 lat, zawód: mechanik górnik, emeryt, popierany przez:  Międzyzakła-

dowy Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK „Sośnica” 
23. MAŁYSZKA  KRZYSZTOF,  wiek: 42 lata, zawód: elektromonter, popierany przez: WZZ „Sierpień 80” 
24. MIŁKOWSKI  ROCH,  wiek: 49 lat, zawód: elektronik 
25. MATUSZYŃSKI  JÓZEF, wiek: 48 lat, zawód: technik mechanik, popierany przez: Międzyzakładowy  

Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK „Sośnica” 
26. MOMOT  ANTONI,  wiek: 52 lata, zawód: technik  mechanik, popierany przez: Międzyzakładowy  

Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK „Sośnica” 
27. MROŻEK  JÓZEF,   wiek: 56 lat, zawód: emeryt, popierany przez: Stowarzyszenie Dzielnicowych  List 

Mieszkańców Miasta Gliwice 
28. MULARSKI  SŁAWOMIR,  wiek: 48 lat, zawód: górnik, popierany przez: WZZ „Sierpień 80” 
29. NECIUK  KAZIMIERZ, wiek: 56 lat, zawód: technik mechanik, popierany przez: Stowarzyszenie inży-

nierów i Techników Górnictwa przy KWK „Sośnica” 
30. NOWAK  HENRYK,  wiek: 54 lata, zawód: inżynier górnik 
31. NOWAK  MARIAN,  wiek: 46 lat, zawód: technik- mechanik górnik, popierany przez: Stowarzyszenie  

Dzielnicowych List Mieszkańców Miasta Gliwice 
32. PIWOWAR  DOROTA,  wiek: 45 lat, zawód: handlowiec 
33. PROCELEWSKI  RYSZARD, wiek: 49 lat, zawód: górnik emeryt, popierany przez: Górniczą Spółdziel-

nię Mieszkaniową „Sośnica” 
34. RĘDZIA  MIECZYSŁAW,  wiek: 50 lat, zawód: elektromonter, popierany przez: WZZ „Sierpień 80” 
35. SALA  ZBIGNIEW, wiek: 47 lat, zawód: mechanik maszyn tech., popierany przez: WZZ „Sierpień 80” 
36. SAMUL  GRZEGORZ,  wiek: 41 lat, zawód: ślusarz – mechanik, popierany przez: NSZZ „Solidarność”  

Międzyzakładowej Komisji Związkowej KWK „Sośnica” 
37. SĄSIADEK  JAN, wiek: 43 lata, zawód: technik –mechanik, popierany przez: Stowarzyszenie Dzielni-

cowych List Mieszkańców Miasta Gliwice 
38. SKOCZYLAS  FRANCISZEK,  wiek: 53 lata, zawód: technik górnik, popierany przez: Międzyzakłado-

wy  Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK „Sośnica” 
39. SOBCZAK  JAN,  wiek: 41 lat, zawód: górnik, popierany przez: WZZ „Sierpień 80” 
40. SOBOCKI  JERZY,  wiek: 51 lat, zawód: rencista 
41. STASIŁO  AGNIESZKA,  wiek: 24 lata, zawód: technik  ekonomista 
42. WALASEK  WALDEMAR,  wiek: 47 lat, zawód: ekonomista, popierany przez: Stowarzyszenie Dzielni-

cowych List Mieszkańców Miasta Gliwice 
43. WODCZYC-ŁEBKOWSKA ANNA,  wiek: 53 lata, zawód: technik, popierana przez: NSZZ 

„Solidarność” Międzyzakładowej Komisji Związkowej KWK „Sośnica” 
44. WOŹNIAK JAN, wiek: 49 lat, zawód: inżynier mechanik-górnik, popierany przez: Stowarzyszenie  

Dzielnicowych List Mieszkańców Miasta Gliwice 
45. ZAWADZKI   ROMAN,  wiek: 48 lat, zawód: technik- górnik, popierany przez: WZZ „Sierpień 80” 
46. ZIELEŃ  JERZY, wiek: 35 lat, zawód: górnik, popierany przez: Międzyzakładową Komisję Związkową Przewodniczący Miejskiej Komisji  Wyborczej  ds. przeprowadzenia  wyborów   

do Rad Osiedlowych w Gliwicach   ( – ) Janusz Moszyński 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje  
do wiadomości termin i miejsce wyborów do Rady Osiedlowej Sośnica w wyborach  zarządzonych  

na dzień 5 października 2003 r.  WYBORY  do Rady Osiedlowej SOŚNICA odbędą się  
dnia 5 października 2003 r.  w godzinach od 8.00 do 20.00 w następujących siedzibach: 

1. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19, mieszczącej się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filii Nr 16, przy ul. Skarb-
nika 3, obejmującej ulice: Bracka, Chodźki, Gen. Bema, Głogowska, Gromadzka, Odrowążów od nr 73 do końca 
nieparzyste i od nr 120 do końca parzyste, Plac Mariacki, Pusta, Reymonta, Skarbnika, Stabika, Szczęść Boże, Ta-
trzańska, Wawelska, Węglowa, Zawodna. 

2. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20, mieszczącej się w Szkole Podstawowej Nr 21 (nowa szkoła), przy ul. Szty-
garskiej 10, obejmującej ulice: Beskidzka, Ciskaczy, Gen. Sikorskiego od nr 51 do końca nieparzyste i od nr 78 do 
końca parzyste, Limanowskiego, Młodego Górnika, Niedurnego, Rębaczy, Sztygarska. 

3. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21, mieszczącej się w Szkole Podstawowej Nr 15, przy ul. Wielickiej 16, obej-
mującej ulice: Bieszczadzka, Drzymały, Gankowa, Gen. Sikorskiego od nr 1 do nr 49 nieparzyste i od nr 2 do nr 76 
parzyste, Goduli, Karpacka, Kasprowicza od nr 1 do nr 33 nieparzyste i od nr 2 do nr 26 parzyste, Korczoka, Kujawska 
od nr 200 do końca, Nadbrzeżna, Na Filarze, Odrowążów od nr 1 do nr 71 nieparzyste i od nr 2 do nr 118 parzyste, 
Poznańska, Reja, Sołtysia, Staszica, Sudecka, Szybowa, Wielicka, Związkowa. 

4. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 22, mieszczącej się w Przedszkolu Miejskim Nr 22, przy ul. Żeromskiego 1, 
obejmującej ulice: Jedności, Kasprowicza od nr 35 do końca nieparzyste i od nr 28 do końca parzyste, Młodzieżowa, 
Pogodna, Przyszłości od nr 2 do nr 40 parzyste i od nr 1 do nr 21 nieparzyste, Żeromskiego. 

5. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 23, mieszczącej się w Gimnazjum Nr 6, przy ul. Przedwiośnie 2, obejmującej 
ulice: Dzionkarzy, Przedwiośnie, Przyszłości nr 23 i 25 i od nr 42 do końca parzyste, Św. Michała, Tylna, Wschodnia. 

6. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 24, mieszczącej się w Przedszkolu Miejskim Nr 33, przy  
ul. Wiślanej 12, obejmującej ulice: Jesienna, Młodopolska, Wiślana.  

Przewodniczący Miejskiej Komisji  Wyborczej  ds. przeprowadzenia  wyborów   
do Rad Osiedlowych w Gliwicach   ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 2/10  
Miejskiej Komisji W yborczej ds. przeprowadzenia wyborów  do Rad  Osiedlowych w Gliwicach 

 Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów do 
Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje do wiadomości termin i 
miejsce wyborów do Rady Osiedlowej  Sikornik w wyborach  

zarządzonych na dzień 5 października 2003 r. 
 WYBORY do Rady Osiedlowej SIKORNIK 

odbędą się dnia 5 października 2003 r. w godzinach od 
8.00 do 20.00 w następujących siedzibach: 

1. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15, mieszczącej się w 
Szkole Podstawowej Nr 23, przy ul. Sikornik 1, obejmują-
cej ulice: Drozdów, Jaskółcza, Kochanowskiego od nr 2 do 
nr 24 parzyste i od nr 1 do nr 19 nieparzyste, Kosów, Ma-
rzanki, Nowy Świat od nr 11 do nr 57 nieparzyste, Opawska, 
Rybnicka od nr 2 do 74 parzyste, Skowrończa, Ziębia. 

2. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16, mieszczącej się w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, przy ul. Mewy 
36, obejmującej ulice: Bekasa, Cyraneczki, Derkacza, Ko-
koszki, Mewy, Pliszki, Rybitwy, Sikornik, Zimorodka. 

3. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17, mieszczącej się w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filii Nr 5, przy ul. Perkoza 
12, obejmującej ulice: Czajki, Czapli, Gipsowa, Olchowa, 
Perkoza, Rybnicka od nr 76 do 150 parzyste, Ustroń, Żura-
wia. 

4. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18, mieszczącej się w 
Szkole Podstawowej Nr 41, przy ul. Kormoranów 23, 
obejmującej ulice: Biegusa, Kormoranów, Krucza, Wilgi. 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów  do Rad Osiedlowych  

w Gliwicach   ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 1/9 
Miejskiej Komisji Wyborczej  ds. przeprowadze-
nia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach 
Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów do 
Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje do wiadomości termin i 

miejsce wyborów do Rady Osiedlowej Sikornik  
w wyborach zarządzonych na dzień 5 października 2003 r. 

1. BARAŃSKA–WESOŁY MAŁGORZATA  wiek: 59 lat, zawód: 
emeryt  

2. BORECKI JANUSZ   wiek: 33 lata, zawód: spawacz 
3. BRAUNTSCH JAN  wiek: 51 lat, zawód: ekonomista, podmiot 

gospodarczy 
4. CISZEK JAN   wiek: 61 lat, zawód: mgr inż. organizacji i zarzą-

dzania 
5. CHRZANOWSKI CZESŁAW  wiek: 61 lat, zawód: emeryt 
6. DOPIERAŁA ROBERT  wiek: 23 lata, zawód: student 
7. DRAGON DOMINIK  wiek: 20 lat, zawód: student  
8. FASZCZEWSKI MAREK wiek: 23 lata, zawód: student 
9. GAWLIK KATARZYNA  wiek: 30 lat, zawód: technik-

ekonomista 
10. JANICKA JOANNA  wiek: 24 lata, zawód: fryzjer 
11. JĘCHOREK DOROTA  wiek: 42 lata, zawód: nauczyciel 
12. KIELEMNIK ŁUKASZ   wiek: 20 lat, zawód: student  
13. KLUSKA JAROSŁAW  wiek: 23 lata, zawód: student  
14. KLUSKA RENATA   wiek: 44 lata, zawód: nauczyciel  
15. KORBEL ALICJA   wiek: 61 lat, zawód: technik ekonomista-

emeryt, popierana przez: Polski Związek Działkowców - POD 
„1-go Maja” 

16. KOZICKI ARTUR   wiek: 34 lata, zawód: nauczyciel 
17. KRAJEWSKI MAREK  wiek: 20 lat, zawód: student  
18. LENTZY GABRIELA   wiek: 40 lat, zawód: matura 
19. LISZKA TOMASZ   wiek: 23 lata, zawód: student 
20. ŁABIAK ZBIGNIEW  wiek: 68 lat, zawód: technik mechanik, 

popierany przez: Samoobronę RP 
21. MIKA WITOLD    wiek: 43 lata, zawód: technik mechanik 
22. MIŚKIEWICZ KRZYSZTOF    wiek: 28 lat, zawód: filolog  
23. NARWUSZ LECH wiek: 57 lat, zawód: inżynier mechanik, 

popierany przez: Polski Związek Działkowców – POD „Ptasi 
Raj” 

24. PAWELEC EUGENIUSZ wiek: 62 lata, zawód: inżynier-
mechanik, popierany przez: Polski Związek Działkowców - POD 
„Urodzaj” 

25. RÓŻAKOLSKI BOGUMIŁ  wiek: 60 lat, zawód: rencista, pra-
cownik umysłowy, popierany przez:  Polski Związek Działkow-
ców - POD „Ptasi Raj” 

26. SETA WŁADYSŁAW   wiek: 63 lata, zawód: rencista, popiera-
ny przez: Polski Związek Działkowców - POD „Ptasi Raj” 

27. SKIBA DANIEL  wiek: 23 lata, zawód: student 
28. SŁUPEK STANISŁAW  wiek: 64 lata, zawód: technik-

mechanik, emeryt, popierany przez: Polski Związek Działkow-
ców  - POD „1-go Maja” 

29. STAŃKO BARBARA wiek: 58 lat, zawód: inżynier chemik 
popierana przez: Polski Związek Działkowców - POD „Ptasi Raj” 

30. SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ wiek: 58 lat, zawód: inżynier 
energetyk, popierany przez: Samoobronę RP 

31. SZYMELAK STANISŁAW wiek: 63 lata, zawód: emeryt, 
popierany przez Samoobronę RP 

32. TURSKI ANDRZEJ  wiek: 21 lat, zawód: student  
33. WIERZCHOWSKA DOMINIKA  wiek: 22 lata, zawód: student-

ka  
34. WILCZYŃSKI PIOTR wiek: 65 lat, zawód: stolarz, emeryt, 

popierany przez: Polski Związek Działkowców - POD „Ptasi Raj” 
35. WOŹNIAK TADEUSZ  wiek: 58 lat, zawód: emeryt, popierany 

przez: Polski Związek Działkowców - POD „Ptasi Raj” 
Przewodniczący Miejskiej Komisji  Wyborczej  ds. przeprowadzenia  
wyborów  do Rad Osiedlowych w Gliwicach   ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 2/9 
Miejskiej Komisji W yborczej ds. przeprowadzenia  

wyborów  do Rad Osiedlowych w Gliwicach 
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Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów 
do Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje do wiadomości 
termin i miejsce wyborów do Rady Osiedlowej Trynek w 
wyborach zarządzonych na dzień 5 października 2003 r. 

 

 WYBORY  do Rady Osiedlowej TRYNEK 
odbędą się dnia 5 października 2003 r. w godzinach  

od 8.00 do 20.00 w następujących siedzibach: 
 

1. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25, mieszczącej się 
w Zespole Szkół Samochodowych, przy ul. Kiliń-
skiego 24a, obejmującej ulice: Bardowskiego, Bojkow-
ska od nr 52 do 100 wszystkie, Dojazdowa, Dzierżona 
od nr 1 do nr 76 wszystkie, Hibnera, Kilińskiego, Kniew-
skiego, Krasickiego, Kunickiego, Liliowa, Lotników od nr 
1 do nr 19 nieparzyste i od nr 2 do nr 22 parzyste, 
Okrężna, Ossowskiego, Pietrusińskiego, Równa Rut-
kowskiego, Rybnicka od nr 71 do nr 149 nieparzyste, 
Rydygiera, Sawickiej, Toruńska. 

2. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 26, mieszczącej się 
w Gimnazjum Nr 4, przy ul. Asnyka 36, obejmującej 
ulice: Asnyka od nr 1 do nr 34 wszystkie, Fornalskiej, 
Jasińskiego, Junaków, Kusocińskiego, Lotników od nr 
21 do końca nieparzyste, Nowa, Piastowska. 

3. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 27, mieszczącej się 
w Szkole Podstawowej  Nr 5, przy ul. Żwirki i Wigury 
85, obejmującej ulice: Bojkowska od nr 1 do nr 51 
wszystkie, Kopalniana, Lotników od nr 24 do końca 
parzyste, Pszczyńska od nr 88 do nr 130 parzyste, 
Ratowników Górniczych, Żwirki i Wigury nr 90 i 92.  

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji  Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów  do Rad Osiedlowych  

w Gliwicach   ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 1/11 
Miejskiej Komisji W yborczej  ds. przepro wadze-
nia wyboró w do Rad Osiedlo wych  w Gliwicach 

Obwieszczenie nr 2/11 
Miejskiej Komisji W yborczej ds. przeprowadzenia 

wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wybo-
rów do Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje do wiado-
mości dane o zarejestrowanych kandydatach do Rady 
Osiedlowej TRYNEK  w wyborach zarządzonych na 

dzień 5 października 2003 r. 
1. CHWOŁKA  JAN,  wiek: 68 lat, zawód: emeryt 
2. CYZ  TADEUSZ,  wiek: 69 lat, zawód: inży- 

 nier budowlany 
3. DĘBIEC  ZOFIA,  wiek: 73 lata, zawód; księ- 

 gowa 
4. GRADOŃ  KAZIMIERZ,  wiek: 66 lat, zawód: emeryt 
5. KALUS  LEOKADIA,  wiek: 79 lat, zawód: pra- 

 cownik umysłowy 
6. KAMIŃSKA  ELŻBIETA,  wiek: 42 lata, zawód: eko- 

 nomistka 
7. KAPKO  JÓZEFA,  wiek: 75 lat, zawód: eme- 

 rytka 
8. KOSZELA  KRZYSZTOF,  wiek: 49 lat, zawód: wyta- 

 czarz 
9. KOŹLIK  ANNA,  wiek: 29 lat, zawód: księgo- 

 wa 
10. KOŻUCH  PIOTR,  wiek: 28 lat, zawód: monter  

 urządzeń elektronicznych 
11. KUCZERA MARIUSZ,   wiek: 39 lat, zawód: przed- 

 siębiorca 
12. KUPIS  DANUTA,  wiek: 37 lat, bez zawodu 
13. LOCHMAN  JAN,  wiek: 77 lat, zawód: chemik 
14. MAZUR  RYSZARD,  wiek: 54 lata, zawód: tokarz 
15. MUZYKA  BARBARA,   wiek: 56 lat, zawód: eme- 

 rytka 
16. PIOTROWSKA  MARIANNA, wiek: 63 lata, zawód:  

 emerytka 
17. SIDOR MIECZYSŁAW,   wiek: 65 lat, zawód: technik  

 elektronik 
18. SZYMIK  KRYSTYNA,   wiek: 48 lat, zawód: pielę- 

 gniarka 
19. SZYGUŁA  REGINA,  wiek: 72 lata, zawód: kos- 

 metyczka 
20. ŚCISŁO  ZYGMUNT,  wiek: 67 lat, zawód: emeryt 
21. WARCHAŁOWSKA  ELŻBIETA,  wiek: 80 lat, zawód:  

 emerytka 
22. WASYLEWSKI  KRZYSZTOF, wiek: 54 lata, zawód:  

 prawnik 
23. WIĘCKOWSKA  HELENA,  wiek: 64 lata, zawód:  

 emerytka 
24. WILEŃSKA  MAŁGORZATA, wiek: 20 lat, zawód:  

 studentka 
25. WILEŃSKI   KAZIMIERZ,  wiek: 60 lat, zawód:  

 emeryt 
26. WOLNY  CZESŁAW,  wiek: 68 lat, zawód:  

 technik górnik 
27. WYPYCH   JAROSŁAW,  wiek: 30 lat, zawód: przed- 

 stawiciel medyczny 
28. ZIĘBA  MICHAŁ,  wiek: 74 lata, zawód:  

 technik samochodowy 

Przewodniczący Miejskiej Komisji  Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów  do Rad Osiedlowych  

w Gliwicach   ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 1/12 
Miejskiej Komisji Wyborczej 

ds. przeprowadzenia wyborów  
do Rad Osiedlowych w Gliwicach 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia 
wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje 
do wiadomości termin  i miejsce wyborów do Rady 
Osiedlowej Wilcze Gardło w wyborach zarządzo-

nych na dzień 5 października 2003 r.  
WYBORY  do Rady Osiedlowej  
WILCZE GARDŁO odbędą się  

dnia 5 października 2003 r. w godzinach od 
8.00 do 20.00 w siedzibie 

 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 28, mieszczą-
cej się w Szkole Podstawowej Nr 2, przy ul. 

Goździkowej 2, obejmującej cały obszar Osiedla. 
 

 Przewodniczący Miejskiej Komisji  Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów   

do Rad Osiedlowych w Gliwicach    
( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 2/12  
Miejskiej Komisji Wyborczej  

ds. przeprowadzenia wyborów   
do Rad  Osiedlowych w Gliwicach 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadze-
nia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwi-
cach podaje do wiadomości dane o zareje-

strowanych kandydatach do Rady Osiedlowej 
WILCZE GARDŁO w wyborach zarządzo-

nych na dzień 5 października 2003 r. 
1. BORKOWSKI MARIUSZ  wiek: 41 lat, zawód: 

mechanik  
2. BORKOWSKI ROMAN  wiek: 62 lata, zawód: 

inż. chemik  
3. BRZÓZKA BARTŁOMIEJ wiek: 49 lat, za-

wód: architekt 
4. BUDKOWSKI MAREK  wiek: 26 lat, zawód: 

specjalista ds. turystyki 
5. DĄBROWSKI ANDRZEJ   wiek: 55 lat, za-

wód: rencista  
6. DZIULAK JANUSZ   wiek: 55 lat, zawód: inż. 

elektryk  
7. FOIT DARIUSZ   wiek: 31 lat, zawód: technik-

mechanik 
8. JANUSZ ARKADIUSZ   wiek: 19 lat, zawód:  
9. JANUSZ SYLWESTER   wiek: 44 lata, zawód: 

mechanik-kierowca  
10. JURECZKO ALEKSANDRA wiek: 29 lat, za-

wód: pielęgniarka, popierana przez Stow. Dziel-
nicowych List Mieszkańców Miasta Gliwice 

11. KASPRZAK DARIUSZ wiek: 35 lat, zawód: 
doręczyciel  

12. KASPRZAK RYSZARD  wiek: 57 lat, zawód: 
Przewodniczący NSZZ Pracowników Poczty 
przy RUP Zabrze 

13. KNISZ JAN   wiek: 52 lata, zawód: inż. nawiga-
tor 

14. KRÓTKA TATIANA wiek: 28 lat, zawód: 
kucharz-garmażer 

15. KUPKA ROZALIA wiek: 48 lat, zawód: pielę-
gniarka dyplomowana 

16. LATOSZEK WALDEMAR  wiek: 43 lata, 
zawód: mechanik, kierowca 

17. LICHWA PIOTR  wiek: 23 lata, zawód: student 
18. ŁUCZAK DARIUSZ wiek: 36 lat, zawód:  

murarz  
19. MAKOWIECKI PIOTR  wiek 33 lata, zawód: 

murarz  
20. OLEWNIK DARIUSZ  wiek: 30 lat, zawód: 

kierowca  
21. OGÓREK PAWEŁ wiek: 50 lat, zawód: ślu-

sarz  
22. PAJER JANUSZ   wiek: 42 lata, zawód: me-

chanik maszyn budowlanych 
23. PŁONKA LUCYNA  wiek: 41 lat, zawód: 

pielęgniarka  
24. SIUDA MIROSŁAW wiek: 67 lat, zawód: 

tokarz  
25. SZENDZIELORZ PIOTR  wiek: 35 lat, zawód: 

technik elektronik  
26. SZPARA HALINA  wiek: 38 lat, zawód: elek-

tromechanik  
27. WARDZIŃSKI PIOTR wiek: 47 lat, zawód: 

technik mechanik  
28. ZDANOWICZ JACEK  wiek: 51 lat, zawód: 

lekarz  
29. ŻAK JANUSZ    wiek: 31 lat, zawód: policjant  
30.ŻELAZO RÓŻA  wiek: 66 lat, zawód: specjali-

sta ochrony roślin  

Przewodniczący Miejskiej Komisji  Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów   do Rad Osiedlo-

wych w Gliwicach   ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 1/13 
Miejskiej Komisji Wyborczej 

ds. przeprowadzenia wyborów  
do Rad Osiedlowych w Gliwicach 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia 
wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach po-
daje do wiadomości dane o zarejestrowanych 
kandydatach do Rady Osiedlowej ŻERNIKI  

w wyborach zarządzonych  
na dzień 5 października 2003 r. 

1. BARAŃSKA MAŁGORZATA wiek: 23 lata, 
zawód: zarządzanie  

2. BOROWIEC TERESA  wiek: 50 lat, zawód: 
ekonomista, popierana przez Stow. Społ.-Kult 
„Żerniki” 

3. BROJ IRENA  wiek: 55 lat, zawód: ekonomista, 
popierana przez Stow. Społ.-Kult. „Żerniki” 

4. BUDKA MARCIN  wiek: 24 lata, zawód: student, 
popierany przez Stow. Społ.-Kult. „Żerniki” 

5. FRANIEL STANISŁAW   wiek: 53 lata, zawód: 
mgr inż. elektronik, popierany przez Stow. Społ.-
Kult. „Żerniki” 

6. GABRYSZ KRZYSZTOF wiek: 60 lat, zawód: 
inżynier, popierany przez Stow. Społ.-Kult. 
„Żerniki” 

7. GRABOWIECKI TADEUSZ  wiek: 56 lat, zawód: 
nauczyciel akademicki, popierany przez Stow. 
Społ.-Kult. „Żerniki” 

8. HENEL-URUSKA ALICJA wiek: 55 lat, zawód: 
lekarz, popierana przez Stow. Społ.-Kult. „Żerniki” 

9. KAJDAS-BUDKA GRAŻYNA  wiek: 54 lata, 
zawód: mgr inż., popierana przez Stow. Społ.-Kult  
„Żerniki” 

10. KONIECZNY ADAM wiek: 25 lat, zawód: stu-
dent, popierany przez Stow. Społ.-Kult. „Żerniki” 

11. KONIECZNY KRYSTYNA wiek: 55 lat, zawód: 
Prof. Pol. Śl. - nauczyciel akademicki, popierana 
przez Stow. Społ.-Kult. „Żerniki” 

12. KORCZYŃSKA IRENA   wiek: 49 lat, zawód: 
sprzedawca, popierana przez Stow. Społ.-Kult. 
„Żerniki” 

13. KORYCKI ARKADIUSZ wiek: 25 lat, zawód: 
prac. Straży Miejskiej, popierany przez Stow. 
Społ.-Kult. „Żerniki” 

14. MARSCHNER LUCJAN  wiek: 37 lat, zawód: 
przedst. handlowy, popierany przez  Stow. Społ.-
Kult. „Żerniki” 

15. MERCIK STEFAN  wiek: 72 lata, zawód: nauczy-
ciel akademicki (emeryt), dr inż. budownictwa,  
Rzeczoznawca Majątkowy,  popierany przez 
Stow. Społ.-Kult. „Żerniki” 

16. OKOŃSKI JAN  wiek: 49 lat, zawód: technik 
budowlany 

17. OWSIANA GRAŻYNA wiek: 42 lata, zawód: 
bukieciarz, popierana przez Stow. Społ.-Kult. 
„Żerniki” 

18. PEICK IRENA wiek: 57 lat, zawód: technik che-
mik, popierana przez Stow. Społ.-Kult. „Żerniki” 

19. RUDNICKA HALINA wiek: 62 lata, zawód: 
inżynier, popierana przez Stow. Społ.-Kult.  
„Żerniki” 

20. SIUPKA ZYGMUNT wiek: 57 lat, zawód: elektro-
nik, popierany przez Stow. Społ.-Kult. „Żerniki” 

21. STASZULONEK ALEKSANDER wiek: 50 lat, 
zawód: nauczyciel akademicki, popierany przez  
Stow. Społ.-Kult. „Żerniki” 

22. WŁOCH ADAM wiek: 20 lat, zawód: student, 
popierany przez Stow. Społ.-Kult. „Żerniki” 

23. WOŁOSZCZUK JAN wiek: 55 lat, zawód: elek-
tronik, popierany przez Stow. Społ.-Kult. „Żerniki” 

24. ZAWADIAK MAŁGORZATA wiek: 52 lata, 
zawód: inżynier, popierana przez Stow. Społ.-Kult. 
„Żerniki” 

25. ZAWIŚLAK GIZELA wiek: 49 lat, zawód: działal-
ność gospodarcza, popierana przez Stow. Społ.-
Kult. „Żerniki” 

26.ŻELEZIK DOMINIKA  wiek: 20 lat, zawód: stu-
dentka, popierana przez Stow. Społ.-Kult. „Żerniki” 

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia 
wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach podaje 
do wiadomości termin i miejsce wyborów do Rady 
Osiedlowej Żerniki  w wyborach  zarządzonych  

na dzień 5 października 2003 r.   WYBORY  do Rady Osiedlowej ŻERNIKI 
odbędą się dnia 5 października 2003 r.  

w godzinach od 8.00 do 20.00 w siedzibie 
 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 29,  mieszczącej 

się w Szkole Podstawowej  Nr 13, przy  
ul. Elsnera 25, obejmującej  cały obszar Osiedla. 

Przewodniczący Miejskiej Komisji  Wyborczej   
ds. przeprowadzenia  wyborów  do Rad Osiedlo-

wych w Gliwicach   ( – ) Janusz Moszyński 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej  ds. 
przeprowadzenia  wyborów  do Rad Osiedlowych 

w Gliwicach  ( – ) Janusz Moszyński 

Obwieszczenie nr 2/13 
Miejskiej Komisji W yborczej ds. przeprowadzenia 

wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach 
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RETHMANN PUS Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że w okresie jesiennym prowadzona będzie na terenie  
miasta Gliwice zbiórka  odpadów tzw. „wielkogabarytowych” tj. starych mebli, sprzętów AGD i RTV itp.,   

nie mieszczących się w pojemnikach i kontenerach. 

PAŹDZIERNIK 2003 R. 
1 października – Toszecka od drogi krajowej nr 4 do dzielnicy 

Czechowice z ulicami przy ległymi 
2 października – Os. Kopernika 
3 października – Os. Kopernika 
6 października – Stare Łabędy od ulicy Starogliwickiej do 

Kanału Gliwickiego 
7 października – Przy szowska i obszar na prawo pomiędzy 

ulicą Przyszowską, torami kolejowymi a ulicą 
Toszecką oraz os. Literatów 

8 października – obszar na lewo od ulicy Przyszowskiej, Os. 
Kosmonautów wraz z ulicą Strzelców  

Bytomskich oraz ulicami przy ległymi 
9 października – obszar pomiędzy ulicą Główną, Oświęcim-

ską a torami kolejowymi 
10 października – dzielnica Czechowice 

 
Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z okazji bez-

płatnego pozbycia się niepotrzebnych sprzętów, które należy 
wystawić przed posesję lub w miejscach wyznaczonych przez 
administratora budynku w godzinach porannych w dniu wy wo-
zu określonym w harmonogramie. Akcja wy wozu przedmiotów 
wielkogabarytowych f inansowana jest przez gminę Gliwice. 

HARMONOGRAM WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABAR YTOW YCH 

O G Ł O S Z E N I A  I  K O M U N I K A T Y  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  
10 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Mia-
sta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze Obsługi Intere-
santów (BOI) na stanowisku ds. zamówień publicznych i prze-
targów lub za zaliczeniem pocztowym. 
Informacje i wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawia-
jącego – Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamó-
wień publicznych i przetargów w godz. od 7.30 do 15.30 
(wtorek do 16.00, czwartek do 18.00), tel.: 239-12-56,  
fax: 231-34-18. 
Termin składania ofert:  3 października 2003 do godz. 8.00. 

Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowi-
sko ds. zamówień publicznych w siedzibie zamawiającego. 
Wadium:  nie występuje. 
Termin realizacji zamówienia:   30 września 2005 r. 
Termin otwarcia ofert: 3 października 2003 r. o godz. 10.00 
w sali nr 254 w siedzibie zamawiającego. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowią-
zujących preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało po-
przedzone wstępną kwalifikacją. W przetargu mogą wziąć 
udział Oferenci, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ 
oraz określone w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych. 
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty: cena – 100%. 

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Dostawę i posadowienie  
wiat typu BUDOTECHNIKA na terenie miasta Gliwice” 

1) Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej wraz 
ze skwerem 

2) Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kosmonautów 
3) Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wawelskiej  
 

Każde zadanie traktowane będzie jako osobny przetarg  
Instrukcję dla oferentów za cenę 15 zł (piętnaście zł) można 
odebrać w siedzibie zamawiającego; tj. w Urzędzie Miejskim w 
Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (parter),  w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku ds. zamówień publicznych. 
Informacje i wyjaśnienia dotyczące Instrukcji dla oferentów 
można uzyskać w BOI na stanowisku ds. zamówień publicz-
nych. 
Termin składania ofert: 16 października 2003 r. do  

godz. 8.30  
Miejsce składania ofert:  BOI, stanowisko ds. zamówień pu-
blicznych. Wadium  nie występuje 
Termin realizacji zamówienia: do  28 listopada 2003 r.  
Termin otwarcie ofert: 16 października  2003 r.  o godz. 9.00, 
sala 254. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowią-
zujących preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało po-
przedzone wstępną kwalifikacją. W przetargu mogą wziąć 
udział oferenci którzy spełniają wymogi określone w Specyfika-
cji Warunków Zamówienia, nie są wykluczeni na podstawie 
art.19 i art. 22 ust. 7 oraz spełniają wymogi określone  
w art.  22.2 ustawy o zamówieniach publicznych. 
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty: cena -  100 %. 

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie zadań w Gliwicach  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  
20 zł (słownie dwadzieściazłotych) można odebrać w siedzibie 
Zamawiającego: Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na stanowisku ds. zamó-
wień publicznych i przetargów lub za zaliczeniem pocztowym. 
Informacje i wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawia-
jącego – Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamó-
wień 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 października 2003 do  
godz. 11.00. 

Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowi-
sko ds. zamówień publicznych. 
Wadium: 7.500 zł . 
Termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2004 r. 
Termin otwarcia ofert: 15 października 2003 r. o godz. 12.00 
w sali nr 254 w siedzibie zamawiającego. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowią-
zujących preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało po-
przedzone wstępną kwalifikacją. 
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wy-
mogi określone w SIWZ oraz określone w art. 22 ustawy  
o zamówieniach publicznych. Ustala się następujące kryteria 
wy boru of erty i ich znaczenie cena – 100%. 

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Wykonanie parkingu i zatoki autobusowej  
na ul. Portowej w Gliwicach przy Śląskim Centrum Logistyki” 

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach na podstawie 
informacji przekazanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwi-
cach, zawiadamia hodowców zwierząt rzeźnych, że terenowy obwód 
badania obejmujący miasto Gliwice, obsługują następujący lekarze 
weterynarii: lek. wet. Andrzej Hołun, lek. wet. Jacek Spólnicki, Gliwi-
ce,  ul. Ku Dołom 6. 
Podstawa prawna: art. 26 ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 pkt. 1 ustawy  

z 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu 
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst. jednoli-
ty Dz. U.  z 1999 r. Nr 66 poz. 752 z późn. zm.). 

 
Naczelnik Wydziału Środowiska 

Maria Żuławińska 

KOMUNIKAT 
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Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 grudnia  2003 r. 
Wadium w kwocie  5 000 zł. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł  można 
odebrać w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów na 
stanowisku ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki 
do 18.00) lub za zaliczeniem pocztowym. 
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, BOI, stanowisko ds. zamówień publicznych,  
tel. 239-12-56 faks 231-27-25. 
Termin składania ofert:16 października 2003 r. do godz. 10.00. 

Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, BOI, stanowisko 
ds. zamówień publicznych. 
Termin otwarcia ofert: 16 października 2003 r. o godz. 11.00 w sali 
sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących 
preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną 
kwalifikacją. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi okre-
ślone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określone  
w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych. 
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty: cena – 100 %. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE ogłasza pisemny przetarg nieograniczony  
na „Wymianę stropu nad parterem w pozostałej części budynku sztabowego przy  ul. Bolesława Śmiałego w Gliwicach”. 

Kandydaci winni posiadać następujące kwalifikacje: 
● wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne, 
● doświadczenie w aplikacji do funduszy europejskich, 
● staż pracy minimum 2 lata, 
● czynna znajomość jednego z języków europejskich, 
● obsługa komputera w zakresie Word, Excel (MS Project mile 

widziany) 
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało przygotowanie 
projektów komunalnych do aplikacji z Funduszy Strukturalnych, współ-
praca z koordynatorami projektów (zwłaszcza w zakresie montażu 
finansowego), monitorowanie i raportowanie projektów współfinansowa-
nych z UE, udział w procesie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.   
Oferty można składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (gmach Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p., pokój nr 338) do  
10 października 2003 r. 
 

Oferty winny zawierać: 
● list motywacyjny, 
● CV z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”, 

● kwestionariusz osobowy, 
● dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje. 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH   zatrudni pracownika do Biura Rozwoju Miasta 

Przedszkole/ oddział przed-
szkolny 

wysokość opłaty  
za jedną godzinę 
pobytu dziecka  
w przedszkolu 

wysokość opłaty mie-
sięcznej niezależnej od 
czasu pobytu dziecka w 

przedszkolu. 

Przedszkole Miejskie Nr 2 1, 80 zł 130 zł 

Przedszkole miejskie Nr 3 2, 00 zł 90 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 4 2,00 zł 105 zł 
Przedszkole Miejskie Nr 5 3, 00 zł 110 zł 
Przedszkole Miejskie Nr 6 2, 50 zł 126 zł 
Przedszkole Miejskie Nr 7 2, 00 zł 100 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 8 1,00 zł 90 zł 

Przedszkole Miejskie nr 9 1, 50 zł 120 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 10 3, 00 zł 120 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 16 1, 80 zł 120 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 17 2, 00 zł 120 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 18  1, 50 zł 90 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 20  2, 00 zł 120 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 21 2, 00 zł 105 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 22 1, 80 zł 102 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 23 2, 00 zł 105 zł 
Przedszkole Miejskie nr 25 1, 70 zł 100 zł 

Przedszkole/ oddział  
przedszkolny 

wysokość opłaty  
za jedną godzinę 
pobytu dziecka  
w przedszkolu 

wysokość opłaty  
miesięcznej niezależnej 

od czasu pobytu  
dziecka w przedszkolu. 

Przedszkole Miejskie Nr 27 3, 00 zł 120 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 28 2, 00 zł 110 zł 

Przedszkole Miejskie nr 29 2, 50 zł 120 zł 

Przedszkole Miejskie nr 31 2, 50 zł 130 zł 

Przedszkole Miejskie nr 33 1, 80 zł 105 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 34 2, 00 zł 115 zł 

Przedszkole Miejskie nr 36 2, 00 zł 90 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 37 1, 80 zł 105 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 38 3, 00 zł 130 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 40 2, 00 zł 105 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 41 2, 00 zł 120 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 42 2, 00 zł 112 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 43 2, 00 zł 130 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 8 2, 00 zł 100 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 11 2, 00 zł 110 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 13 2, 00 zł 150 zł 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/682/2001 z dnia 12 lipca 2001 r. w 
sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych 
przez Gminę Gliwice przedszkolach publicznych zmienionej 
uchwałą Nr XXXIX / 920 / 2002 z dnia 10 lipca 2002 r. 

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 5 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 
67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska na 
wniosek Prezydenta Miasta uchwala: 

1. Ustalić treść załącznika do uchwały Nr XXX/682/2001 z dnia  

12 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowa-
dzonych przez Gminę Gliwice przedszkolach publicznych zmienio-
nej uchwałą Nr XXXIX / 920 / 2002 z dnia 10 lipca 2002 r. w brzmie-
niu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Śląskiego oraz w prasie lokalnej. 
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach 
Stanisław OGRYZEK 

UCHWAŁA Nr XII/191/2003 RADY MIEJSKIEJ w GLIWICACH  
z dnia  18 września 2003 r. 

Załącznik do uchwały Nr XII/191/2003 Rady Miejskiej   
w Gliwicach z dnia 18 września 2003 r. 
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pe łna treść ogłoszeń zamieszczona jest w serwisie internetowym urzędu miejskiego na stronie www.um.gliwice.pl 

Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2b, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego   
na wykonanie systemu monitoringu poziomu wody rzeki Kłodnicy 

Termin składania ofert: 23 października 2003 r. do godz.9.00 
Termin otwarcia ofert: 23 października 2003 r. o godz.10.30 

 
Miejska Izba Wytrzeźwień w Gliwicach ul. Okopowa 6 zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ograniczonego na całodobową opiekę lekarską  

nad osobami doprowadzonymi i przebywającymi w izbie (dni powszednie, soboty, niedziele i wszystkie święta) 
Termin składania ofert: 12 listopada 2003 r. do godz. 10.00 

Termin otwarcia ofert: 12 listopad 2003 r. o godz.12.00 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 w Gliwicach, ul. Kościuszki 29 zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
o wartości powyżej 30.000 euro na dostawę płynów do dializatorów 

Termin składania ofert: 4 listopada 2003 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 4 listopada 2003 r. o godz.10.00 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 w Gliwicach, ul. Kościuszki 29 zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 

o wartości powyżej 30.000 euro na dostawę heparyn drobnocząsteczkowych 
Termin składania ofert: 3 listopada 2003 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 3 listopada 2003 r. o godz. 10.00 

 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Królewskiej Tamy zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont szlabanów przy portierni nr 1 i 3 
Termin składania ofert: 9 października 2003 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 9 października 2003 r. o godz. 9.30 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, ogłasza przetarg nieograniczony  

na projekt budowlany i wykonawczy „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” w Łabędach 
Termin składania ofert: 4 listopada 2003 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 4 listopada 2003 r. o godz. 10.00 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, ogłasza przetarg nieograniczony  

na dostawę myjki wysokociśnieniowej 
Termin składania ofert: 21 października 2003 r do godz. 09.00 
Termin otwarcia ofert: 21 października 2003 r. o godz. 10.00 

 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach, ul. Portowa 28, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na   

„A - Bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach i na terenie oraz obsługę techniczną nieruchomości ŚCL S.A. w Gliwicach, ul. Portowa 28  
B - Koszenie traw na terenie WOC w Gliwicach, ul. Portowa 28” 
Termin składania ofert: 10 października 2003 r. do godz. 9.45 
Termin otwarcia ofert: 10 października 2003 r. o godz. 10.00 

 
Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR” w Gliwicach, ul. Ziemięcicka 62, zawiadamia o ogłoszeniu o przetargu  

na wykonanie adaptacji magazynu na pomieszczenia księgowości i kasę na terenie  OW Czechowice 
Termin składania ofert: 7 października 2003 r. do godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert: 7 października 2003 r. o godz. 10.30 

 
Zakład Budżetowy Gminy Gliwice „Wysypisko Komunalne” w Gliwicach, ul. Rybnicka, biuro 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36, zawiadamia o ogło-

szeniu przetargu nieograniczonego  
na analizę ekonomiczną i finansową kompleksowej modernizacji składowiska odpadów komunalnych w Gliwicach 

 Termin składania ofert: 8 października 2003 r. do godz. 12.00 
Termin otwarcia ofert: 8 października 2003 r. o godz. 12.30 

Zakład Budżetowy Gminy Gliwice „Wysypisko Komunalne” w Gliwicach, ul. Rybnicka; biuro: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36, zawiadamia o ogło-
szeniu przetargu nieograniczonego na remont powierzchni kół jezdnych kompaktora DINO DZO-6 

Termin składania ofert: 24 października 2003 r. do godz. 12.00 
Termin otwarcia ofert: 24 października 2003 r. o godz. 12.30 

 
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 

nieograniczonego na wykonanie inwentaryzacji instalacji gazu oraz projektu budowlano-wykonawczego dobudowy przewodów komino-
wych w budynku przy ul. Kolberga 40, 42, 44, 46 w Gliwicach 

Termin składania ofert: 6 października 2003 r. do godz. 8.00 
Termin otwarcia ofert: 6 października 2003 r. o godz. 10.30 

 
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 

nieograniczonego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji gazu w budynku przy ul. Mastalerza 42, inwentaryzacji 
instalacji gazu w budynku przy ul. Mastalerza 40 i 44 oraz projektu budowlano-wykonawczego dobudowy przewodów kominowych w 

budynku przy ul. Mastalerza 40, 42, 44 w Gliwicach 
Termin składania ofert: 6 października 2003 r. do godz. 8.00 
Termin otwarcia ofert: 6 października 2003 r. o godz. 11.30 

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, ul. Kościuszki 17, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na prace poligraficzne 

Termin składania ofert: 10 października 2003 r. do godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert: 10 października 2003 r. o godz.11.00 

 
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 

nieograniczonego na wykonanie inwentaryzacji instalacji gazu oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego  uporządkowania  
i dobudowy przewodów kominowych w budynku przy ul. Okrzei 11 (front) 

Termin składania ofert: 8 października 2003 r. do godz. 8.00 

Wydawca: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 
tel.: (032) 231-99-36, fax: (032) 231-99-01 

Redakcja: Barbara Baranowska (redaktor naczelny), 
Zbigniew Lubowski, Joanna Lenczowska, Monika Grzeczyńska, Aleksandra Janik 

http://www.um.gliwice.pl, e-mail: bp@um.gliwice.pl 
Nakład: 5.000 egzemplarzy 
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KINO „AMOK” 

 1 – 3 października: „Balzac i mała 
Chinka” (godz. 18.00), „Barbers-
hop” (godz. 16.00, 20.00) 

KINO - TEATR „X”  

 1 – 2 października: „Piraci z Kara-
ibów: Klątwa czarnej perły”  

 (godz. 17.30, 20.00) 

 3 – 5 października: „Pogoda na 
jutro” (godz. 16.30, 18.15, 20.00) 

 6 – 9 października: „Pogoda na 
jutro” (godz. 18.15, 20.00) 

KINO „BAJKA” 

   1 – 3 października:  „Stara baśń. 
Kiedy słońce było bogiem”   

 (godz. 10.00, 16.00, 18.00, 20.00) 

   4 – 5 października:  „Stara baśń. 
Kiedy słońce było bogiem”   

 (godz. 14.00, 16.00, 18.00, 20.00) 

   6 – 9 października:  „Stara baśń. 
Kiedy słońce było bogiem”   

 (godz. 10.00, 16.00, 18.00, 20.00) 

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

♦ blacharz samochodowy – wykształcenie zawodowe, samodzielność w działaniu, miej-
sce pracy: Kędzierzyn Koźle, 

♦ brygadzista (armatura grzewcza, sanitarna) – wykształcenie średnie, doświadczenie, 
znajomość branży, znajomość dokumentacji magazynowej, miejsce pracy: Ruda Śląska, 

♦ cieśla – min. 2 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice, 
♦ dekarz blacharz – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: teren Ślą-

ska, 
♦ elektryk – świadectwo kwalifikacji E, umiejętność obsługi komputera, obsługa urządzeń 

elektronicznych, znajomość angielskiego lub niemieckiego, miejsce pracy: Rzeczyce 
Śląskie,  

♦ frezer – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice, 
♦ kafelkarz – wykształcenie zawodowe, min. 5 lat doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice, 
♦ kasjer-sprzedawca – doświadczenie, umiejętność obsługi kas fiskalnych, miejsce pracy: 

Gliwice, 
♦ kierowca – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: teren kraju, 
♦ kierownik budowy – wykształcenie wy ższe, min. 5 lat doświadczenia, uprawnienia bu-

dowlane (instalacje sanitarne), miejsce pracy: teren Śląska, 
♦ lakiernik samochodowy – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: 

Gliwice, 
♦ lakiernik samochodowy – wykształcenie zawodowe, samodzielność w działaniu, miej-

sce pracy: Kędzierzyn Koźle, 
♦ malarz budowlany – doświadczenie, miejsce pracy: Knurów, 
♦ mechanik samochodów osobowych – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, 

miejsce pracy: Tychy, 
♦ murarz – wykształcenie zawodowe, min. 3 lata doświadczenia, miejsce pracy: Pyskowi-

ce, 
♦ operator koparki – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, uprawnienia, prawo jazdy 

kat. B, miejsce pracy: Gliwice, 
♦ technik telekomunikacji – wykształcenie średnie, znajomość obsługi komputera, absol-

went, miejsce pracy: Zabrze. 

P o w ia to w y  Ur ząd  Pr a c y  inf or m u je . ..   
c z y l i  p ra ca  „ o d  z ar az ” 

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 

20 


