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DAROWIZNY DLA GLIWIC
Do kasy miejskiej wpłynęły dodatkowe środki finansowe z tytułu daro-

wizn przekazanych samorządowi gliwickiemu przez firmy „Carrefour” oraz 
„GZMO 2”. Nakłady w wysokości 2.874.700 zł zostały w całości przeznaczone 
na realizację dodatkowych przedsięwzięć drogowych. Lista zadań objęła m.in. 
remonty ulic: Tarnogórskiej (na odcinku między zjazdami z tej drogi na DK 88), 
Toszeckiej (od ul. Jagodowej do granicy miasta), Poniatowskiego (od ul. Lipo-
wej do ul. Czarneckiego), Portowej, Powstańców Warszawy oraz częściowo 
Przyszowskiej i Reymonta. Przewidziano również remonty: zjazdu drogowe-
go z ul. Tarnogórskiej na DK 88 w kierunku Wrocławia oraz skrzyżowań ulic 
Orlickiego, Portowej i Śliwki, a także Dubois i Sienkiewicza. - Niektóre z tych 
przedsięwzięć zostały już ukończone, a inne są w trakcie realizacji. W większości 
przypadków prace ruszyły z początkiem września, a termin ich zakończenia wy-
znaczono na 31 października br. – informuje Elżbieta Tomaszewska z Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM. 

Ponadto z tegorocznej rezerwy budżetowej wyasygnowano ok. 3,76 mln zł na 
wykonanie dwóch inwestycji drogowych: gruntownej modernizacji ul. Panew-
nickiej oraz remontu ul. Akademickiej (na odcinku od stadionu do ul. Panewnic-
kiej). Realizację wszystkich wymienionych zadań powierzono Przedsiębiorstwu 
Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. W trybie przetargowym zostaną nato-
miast wyłonieni wykonawcy robót oświetleniowych. W całym mieście będzie 
przeprowadzona wymiana 1.600 opraw rtęciowych na sodowe. Planuje się też 
oświetlenie ul. Zygmuntowskiej (na odcinku od szybu kopalnianego do ul. Przy-
szowskiej), ciągów pieszych na terenie osiedla Kopernika i głównych alejek 
spacerowych w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej. Przedsięwzięcia te 
powinny się zakończyć do 10 grudnia br. (luz)
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AKOMODACYJNA 
SYGNALIZACJA

W piątek, 10 września br., dobiegły końca 
prace przy budowie nowej sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic Tarnogórskiej, Elsnera 
i Rogozińskiego. Wykonawcą robót było Przed-
siębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. 
- Zastosowano nowoczesne rozwiązanie technicz-
ne: sygnalizację z pętlą akomodacyjną wbudo-
waną w nawierzchnię jezdni. Usprawniło to ruch 
drogowy w rejonie skrzyżowania - informuje Irena 
Dąbrowska, naczelnik Wydziału Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych UM. (luz)

PUNKT OBSŁUGI PASAŻERÓW
Prezydent Gliwic wyłączył spod przetargu na wysokość czynszu parterowy lokal 

użytkowy o powierzchni ok. 220 m2 (po byłym sklepie rowerowym) w budynku przy 
Placu Piastów 2. Lokal przyznano Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu GOP 
z przeznaczeniem na Punkt Obsługi Pasażerów. Plany przewidują przeprowadze-
nie w nim niezbędnych robót adaptacyjnych w celu dostosowania pomieszczeń do 
nowych potrzeb. Oddanie lokalu do użytku powinno nastąpić w pierwszym kwartale 
przyszłego roku. Pasażerowie będą tam mogli m.in. zasięgnąć wszelkich informacji 
na temat rozkładów jazdy autobusów, a także kupować bilety miesięczne KZK GOP. 
Punkt w Gliwicach będzie – jak się dowiedzieliśmy – drugą tego typu (po Sosnowcu) 
terenową placówką Związku na obszarze górnośląskiej aglomeracji. (luz)

NOWE MIESZKANIA
Dobiegł końca drugi etap budowy Osiedla Bajkowego 
w Gliwicach przy ul. Żabińskiego. Jest ono wznoszone 
w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
W czwartek, 16 września br., klucze odebrali najemcy 
mieszkań w trzech nowych domach. 

Do użytku oddane zostały lokale typu M-1, M-2 i M-3 
o powierzchni od 33 m2 do 67 m2. Powstały dzięki wykorzysta-
niu nowoczesnych technologii budowlanych i ekologicznych 
materiałów. Są funkcjonalne i przygotowane do zamieszkania 
wraz z chwilą otrzymania kluczy. Wyposażono je w urządzenia 
kuchenne i łazienkowe, instalacje RTV i łącze internetowe. 
Ściany pokryto gładzią gipsową, a podłogi - panelami. Ła-
zienki i kuchnie są wykafelkowane. Mieszkania posiadają 
balkony.

Podobne mieszkania powstaną w kolejnych budynkach, 
których ukończenie przewidziano na 2005 rok. Obecnie trwa 
nabór przyszłych najemców. Oferta jest skierowana do osób 
średnio zamożnych, które pochodzą nie tylko z Gliwic. Kandydaci na najemców nie mogą posiadać tytułu prawnego do innych lokali. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM  I TBS przy ul. Dolnych Wałów 11 w Biurze Obsługi Klienta oraz znaleźć 
na stronie internetowej (www.zbm1tbs.gliwice.pl). (al)

POZNAJ 
DAWNĄ KULTURĘ

Z myślą o osobach zainteresowanych po-
znawaniem kultury dawnych mieszkańców ziemi 
gliwickiej, Muzeum w Gliwicach zorganizowało 
Studium Wiedzy o Regionie. Oferta jest skiero-
wana przede wszystkim do nauczycieli i studentów. 
Wykłady i warsztaty będą prowadzone w Willi Caro 
od 4 października br. do 24 stycznia 2005 r. dwa ra-
zy w miesiącu. W programie przewidziano zajęcia 
na temat specyfiki i charakteru śląskiego folkloru, 
w tym m.in.: śląskich strojów ludowych, zwyczajów 
rodzinnych, tradycyjnego budownictwa i wyposa-
żenia wnętrz. Na zajęciach praktycznych zostaną 
zaprezentowane śląskie pieśni oraz tańce ludowe. 
Spotkania poprowadzą: Krystyna Kaczko – etno-
graf, prof. dr hab. Krystyna Turek – etnomuzykolog 
oraz Barbara Ścierska – pedagog i instruktor tańca. 
Koszt udziału w kursie wynosi 150 zł. Liczba miejsc 
jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane 
do 30 września w Dziale Upowszechniania w Willi 
Caro przy ul. Dolnych Wałów 8a (pokój 29). Szcze-
gółowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 231-08-54. (BM)

NOWE KABINY TELEFONICZNE
Z upoważnienia Telekomunikacji Polskiej S.A. firma „ZETO Projekt Katowice 

S.A.” zwróciła się z wnioskiem do władz miejskich o wyrażenie zgody na zasilenie 
oświetlenia dziewięciu projektowanych kabin telefonicznych z sieci oświetlenia 
ulicznego w Gliwicach. Nowe kabiny mają być ustawione przy ulicach: Pszczyń-
skiej 89, Mikołowskiej, Wieczorka 6, Jasnogórskiej 4, Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego 14c, Warszawskiej 1, Toszeckiej 34, a także u zbiegu ulic Zwycięstwa i Alei 
Przyjaźni oraz w rejonie skweru Doncaster (w sąsiedztwie gmachu UM). Prezydent 
Gliwic zaakceptował proponowane rozwiązanie. W każdej z 9 planowanych kabin 
telefonicznych zostanie zamontowana żarówka o mocy 50 W. Za energię zużytą 
do oświetlenia kabin zapłaci Telekomunikacja Polska S.A. na podstawie umowy 
zawartej z UM. (luz)

WSTĄP DO MAF
Kino AMOK organizuje dziesiątą już edycję spotkań Młodzieżowej Akademii 
Filmowej. Mają one na celu urozmaicenie i uzupełnienie szkolnej nauki 
w ramach programu kształcenia ogólnego. 

Przewidziano projekcje filmowe, prelekcje i dyskusje, umożliwiające wzboga-
cenie wiedzy m.in. o literaturze, kulturze i sztuce, historii i świecie współczesnym. 
Zajęcia mogą ułatwić przygotowanie młodzieży do egzaminu gimnazjalnego czy 
nowej matury. Zaplanowano oddzielne bloki tematyczne dla szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
internetowej kina AMOK (www.amok.gliwice.pl). Zgłoszenia są przyjmowane 
w biurze kina AMOK - Rynek 18 (III piętro), e-mail: biuro@amok.gliwice.pl, 
tel. 238-25-01 (wewnętrzny 22 i 23). (al) 
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NAGRODA DLA PREZYDENTA
Liga Krajowa przyznała doroczne nagrody im. Grzegorza Palki, byłego prezydenta 
Łodzi oraz twórcy i wieloletniego prezesa Unii Metropolii Polskich. Nagrody są od 
kilku lat formą oceny „wybitnych zasług w działalności na rzecz rozwoju samo-
rządności terytorialnej”. 

Uroczystość ich wręczenia zorganizowano w niedzielę, 12 września br., w Warszawie. 
W kategorii „za działalność ogólnopaństwową” nagrodzono Lecha Kaczyńskiego, prezy-
denta Warszawy, w uznaniu jego wysiłków na rzecz demokratycznych przemian w kraju 
oraz kultywowania tradycji demokratycznych. W kategorii „za działalność samorządową 
o wymiarze ogólnokrajowym” wyróżniono Jana Macieja Czajkowskiego, prezydenta Zgie-
rza i wiceprezesa Związku Miast Polskich w latach 1990-1998, pełnomocnika prezyden-
ta Łodzi ds. informatyki (za współtworzenie struktur samorządowych oraz osiągnięcia 
w informatyzacji administracji publicznej) i Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic, 
przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (za budowanie polityki regional-
nej oraz skuteczne zarządzanie Gliwicami). W kategorii „za działalność w  samorządzie 
lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym” uhonorowano Tadeusza Arkita, burmistrza Libiąża 
(za skuteczne połączenie rozwoju miasta z rozwojem gmin sąsiednich) i Marka Mirosa, 
burmistrza Gołdapi (za współtworzenie dynamicznego rozwoju miasta i gminy położonej 
na obrzeżach kraju). Dodać warto, że Liga Krajowa zrzesza Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, 
opierając swój program na haśle „RODZINA – WSPÓLNOTA LOKALNA – OJCZYZNA”. 
Tragicznie zmarły Grzegorz Palka, patron przyznawanych przez nią nagród, zabiegał 
przez wiele lat o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i zwiększenie szans 
rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce. (luz) 

SPÓR Z WOJEWODĄ
W czwartek, 9 września br., obrado-
wała Rada Miejska w Gliwicach. Za-
padła m.in. decyzja o zaskarżeniu do 
sądu administracyjnego sierpniowego 
rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody 
śląskiego, który stwierdził nieważność 
jednej z lipcowych uchwał RM. 

Wojewoda zakwestionował przyjęte 
wówczas przez radnych zasady okre-
ślania stawek z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości na niektórych obszarach 
Gliwic, dla których brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta. 
Przepisy ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym nie upoważniają 
rady gminy - argumentował wojewoda - do 
podejmowania uchwał w sprawie „zalecenia 
stosowania” stawki procentowej, służącej 
naliczaniu jednorazowych opłat w przypad-
ku sprzedaży nieruchomości. Gliwiccy radni 
nie zgodzili się z taką oceną. Ustalenie jed-
nolitych zasad stosowania 30-procentowej 
stawki od wzrostu wartości nieruchomości 
było - zdaniem Rady Miejskiej - celowe 
i w pełni uzasadnione. Zapewniało liczne 
korzyści: przyspieszenie postępowań, 
wyeliminowanie dowolności i zapobie-
ganie nieuzasadnionemu różnicowaniu 
sytuacji osób i instytucji ubiegających się 
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 
Radni zarzucili służbom prawnym wojewody 
„formalistyczne podejście, naruszające kon-
stytucyjną zasadę samodzielności jednostek 
samorządu terytorialnego i decentralizacji 
władzy”. Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny w Gliwicach rozstrzygnie, kto ma rację 
w tym sporze.(luz)

MŁODZIEŃCZY „GWAR” 
Zespół Wokalno - Taneczny „GWAR” w Gliwicach ogła-

sza kolejny nabór chętnych. - Oferta jest adresowana do 
dzieci i młodzieży z uzdolnieniami wokalnymi i tanecznymi 
- informuje Eugeniusz Siwiec, twórca i wieloletni kierownik 
zespołu. O przyjęcie mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy 
chcą rozwijać swoje artystyczne talenty pod okiem doświad-
czonych pedagogów i instruktorów oraz nie boją się syste-
matycznej pracy. Zajęcia są prowadzone w trzech grupach 
wiekowych. „GWAR” działa w mieście od ponad 25 lat. Ma 
swoją siedzibę w na drugim piętrze budynku „Rynek 18”, 
tel. 238-82-63. (luz)

GWAROWE PRZEDSZKOLE
Do grupy tej uczęszczają dzieci w wieku 5-6 lat. Zajęcia odbywają się we 

wtorki i piątki w godzinach od 16.30 do 17.45 i składają  się z dwóch części: 
muzycznej i tanecznej. Pierwsza z nich  polega przede wszystkim na nauce 
piosenek dziecięcych. Przeprowadzane są również ćwiczenia rozwijające 
słuch muzyczny, poczucie rytmu, intonację i dykcję. Część taneczna to ćwi-
czenia rytmiczne z elementami tańca klasycznego i charakterystycznego 
oraz zabawy taneczno–ruchowe. 

TANIEC I PIOSENKA 
Grupa zrzesza uczniów klas I –VI szkół podstawowych. Zajęcia odbywają 

się dla grup zaawansowanych dwa razy w tygodniu – w poniedziałek i czwartek 
w godzinach od 16.30 do 18.00, a dla kandydatów – raz w tygodniu. Uczestnicy 
zajęć tanecznych są zaznajamiani m.in. z elementami techniki klasycznej, 
jazzu, tańca ludowego. Uczą się układów tanecznych do piosenek.

ATMA - TANIEC NOWOCZESNY
Do grupy tej uczęszcza młodzież gimnazjalna i licealna. W tym roku szkol-

nym tytułem eksperymentu prowadzone będą zajęcia dla  uczniów szóstych 
klas szkół podstawowych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po dwie 
godziny, z możliwością wydłużenia czasu ich trwania. Do prezentowanych 
układów tanecznych wykorzystuje się wszystkie współczesne formy i gatunki 
tańca nowoczesnego. Prowadzącymi instruktorami są zawodowi tancerze.

Bliższych informacji można zasięgnąć w siedzibie „GWARU”, codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00. Zespół ma także 
swoją stronę internetową – www.gwar.clubnet.pl  (luz)
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BYŁO, BĘDZIE
DWA MIASTA - MIĘDZY ŚREDNIOWIECZEM A NOWOCZESNOŚCIĄ

II GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Tegoroczna edycja imprezy odbyła się w sobotę i niedzielę, 18 i 19 września. Jej program z jednej strony nawiązał do zjawisk pre-

zentowanych już podczas Dni Dziedzictwa w ubiegłym roku, z drugiej - podjął zupełnie nowe tropy badawcze. Pokazany został fenomen 
rozwoju miasta, jego krzeni i tego, co złożyło się na narodziny nowoczesnych Gliwic w XIX i XX wieku. Przedsięwzięcie wzbudziło 
bardzo duże zainteresowanie wśród gliwiczan. Ze wstępnych obliczeń wynika, że w imprezach w ramach GDDK uczestniczyło ponad 
26 tysięcy osób. 

Niektórzy gliwiczanie po raz pierwszy 
wyruszyli w rejs po Kanale Gliwickim

Wiele osób obejrzało 
najstarszy zabytek kultury 

żydowskiej w Gliwicach 
- cmentarz przy ul. Na Piasku

Bogusław Tracz, autor ksiązki 
„Rok ostatni - rok pierwszy. 

Gliwice 1945”, spotkał się 
z czytelnikami w Willi Caro 

Największym wydarzeniem 
muzycznym okazał się koncert 
muzyki żydowskiej w wykonaiu 

zespołu KROKE
Ogromną popularnością cieszyły się 
- jak zwykle - walki rycerskie na przedpolu 
Zamku Piastowskiego

Szczególnego kolorytu 
dodawały imprezie postacie 
w strojach z dawnych epok

Tekst: J.Lenczowska
Zdjęcia: E.Kaliszewska, A.Witwicki
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FARSA W REPERTUARZE
W piątek, 24 września br., w Gliwickim Teatrze Muzycznym odbędzie się premiera 
farsy pt. „Dajcie mi tenora!”. Tym samym GTM poszerza swój repertuar o kolejny 
gatunek teatralny. 

Autorem sztuki jest Ken Ludwig, jeden z najsłyn-
niejszych twórców tego gatunku na świecie. Akcja 
rozgrywa się w środowisku operowym i dotyczy wi-
zyty sławnego tenora w prowincjonalnej amerykańskiej 
operze. „Dajcie mi tenora!” po raz pierwszy wystawio-
no w Stanach Zjednoczonych w 1986 r., a następnie 
grano z wielkim sukcesem na scenach całego świata, 
również w Polsce. Gliwicka realizacja będzie się zna-
cząco różniła od spektakli w Warszawie, Poznaniu czy 
Radomiu, ponieważ większość ról zagrają śpiewacy, 
a nie aktorzy dramatyczni. Przedstawienie reżyseruje 
Marcin Sławiński - polski specjalista od komedii i fars. 
Autorką scenografii jest Anna Sekuła. Wystąpią: Mi-
chał Musioł, Wioletta Białk, Anita Maszczyk, Jerzy 
Gościński, Wiesław Sławik, Katarzyna Wysłucha, 
Tomasz Białek, Arkadiusz Dołęga, Jolanta Kremer, 
Danuta Orzechowska. Początek przedstawienia - 
godz. 19.00. (BM)

POZYTYWNA
OPINIA RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach wydała pozytywną opinię 
o przedłożonej przez prezydenta Gliwic 
informacji na temat sposobu wykonania 
budżetu miejskiego w pierwszym półroczu 
2004 roku. Dochody budżetowe osiągnę-
ły w tym czasie wysokość 273.732.623 zł 
(53,8 % planu). Z tego dochody własne 
stanowiły 64,6%, subwencja ogólna -
27,5%, a dotacje celowe - 7,9%. Wydano 
zaś 208.763.416 zł (36,1% planu). Łącz-
na kwota zobowiązań finansowych gminy 
na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniosła 
155.772 zł. Wynik budżetu jest dodatni 
(+ 64.969.207 zł). (al)

POEMAT WIECZORNY
W sobotę, 25 września br., o godz. 19.30 na boisku IV Liceum Ogólnokształcącego 

przy ul. Kozielskiej rozpocznie się premiera „Poematu wieczornego”. Jest to najnowsze 
przedstawienie Teatru Autotelicznego. Zespół tworzą uczniowie gimnazjów i szkół śred-
nich, którzy spotykają się podczas prób w siedzibie „czwórki”. Pomysłodawcą i reżyserem 
plenerowego spektaklu jest Rafał Urbacki. Wstęp wolny. (BM) 

POJEDYNCZE, PODWÓJNE I MIESZANE
Do 26 września br. na kortach GKS „Piast” przy ul. Kosynierów będą rozegrywane 

V Mistrzostwa Gliwic w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Gliwic. Do sportowej ry-
walizacji przystąpią osoby zameldowane, uczące się lub pracujące w Gliwicach, a także 
szkolące się w miejscowych klubach. Przewidziano gry pojedyncze, podwójne i mieszane 
w różnych kategoriach wiekowych. W tym roku turniej dla dorosłych podzielono na typowo 
amatorski oraz turniej open dla zawodników, trenerów i czterech najlepszych amatorów. 
Imprezę organizuje Gliwickie Stowarzyszenie Tenisowe wraz z Akademią Tenisa Ziemnego 
ABJ-RETOUR, gliwickim samorządem oraz GKS „Piast”. (al)

WCZORAJ - DZIŚ 
- JUTRO

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej 
wraz z Duszpasterstwem Grup Mniejszo-
ści Narodowych Diecezji Opolskiej oraz 
Konwersatorium im. Josepha von Eichen-
dorffa w Opolu organizuje „IX Seminarium 
Śląskie”. Zaplanowano je w Zamku w Ka-
mieniu Śląskim w dniach od 27 września 
do 2 października br. Tematem prze-
wodnim zjazdu będzie „Rozwój Śląska: 
wczoraj - dziś – jutro”. Celem seminarium 
jest wzmocnienie tożsamości regionalnej 
i akceptacji dla mniejszości niemieckiej po-
przez pogłębianie zainteresowania złożoną 
historią Śląska. (BM)

TURNIEJ PIŁKARSKI
W niedzielę, 26 września br., na małym 

boisku GKS „Piast” przy ul. Okrzei odbę-
dzie się pierwsza edycja Turnieju Świetlic 
Dla Dzieci i Dzikich Drużyn. Przewidziano 
udział 16 zespołów, które zmierzą się w roz-
grywkach piłki nożnej pięcioosobowej. Dla 
uczestników przygotowano poczęstunek. 
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 
2 października br., podczas obchodów Dnia 
Rodzin Gliwickich na Placu Krakowskim. 
Turniej organizują: Stowarzyszenie „GTW” 
i Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki 
Nożnej Pięcioosobowej „Piątka”. Patronat 
nad imprezą objął prezydent Gliwic, Zyg-
munt Frankiewicz. (BM)

NIE CHCĄ PŁATNEJ AUTOSTRADY
Stowarzyszenie Bezpieczne Gliwice organizuje konferencję prasową pod hasłem 

„NIE – dla płatnej autostrady”. Odbędzie się ona w środę, 22 września br., w gma-
chu Ratusza na gliwickim Rynku. Swój udział w konferencji zapowiedział prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. Stowarzyszenie stanowczo sprzeciwia się planom 
wprowadzenia opłat za przejazd przyszłą autostradą A4 na trasie od węzła Sośnica 
do węzła Kleszczów. Zainicjowało ono akcję zbierania podpisów mieszkańców miasta 
pod apelem o ustanowienie bezpłatnego przejazdu na tym odcinku A4. - Ewentualne 
opłaty za korzystanie z tego fragmentu autostrady byłyby znacznym ograniczeniem 
dla zmotoryzowanych gliwiczan, a  uciążliwy ruch tranzytowy nadal przebiegałby 
przez zatłoczone centrum miasta – wyjaśnia prezes stowarzyszenia, Andrzej Nowak. 
Początek środowej konferencji  – godz. 12.00. (luz)
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§ 1
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty aktywne w za-
kresie działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin, absty-
nentów oraz osób zawodowo stykających się z osobami uzależnionymi 
i problematyką uzależnień:
1. organizacje pozarządowe, 
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz-

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

rowane.
§ 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alkoholowych,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza 

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



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

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 
Gliwice przystąpiły do akcji „Dzień bez samochodu”. Jest ona organizowana 22 września w wielu miastach naszego kontynentu 
pod patronatem Komisji Europejskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest uświadomienie negatywnych konsekwencji, wynikają-
cych z nadmiernego ruchu samochodowego. Propagowane są praktyczne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo dzieci 
na drogach oraz proekologiczne wzorce zachowań związane z wyborem alternatywnych środków transportu.  

Postanowiono zwrócić uwagę na korzyści, jakie może przynieść ograniczenie używania prywatnych pojazdów oraz niezbędne 
- w tym kontekście - popularyzowanie zbiorowych środków komunikacji publicznej, tworzenie ścieżek rowerowych lub pieszych. Ważne 
okazało się również  przedstawienie wpływu codziennego sposobu przemieszczania się na ludzkie zdrowie. „Dzień bez samochodu” 
obchodzony jest w Europie od 1998 roku. W Polsce przedsięwzięciu patronuje Minister Środowiska, a koordynuje je Instytut Spraw 
Obywatelskich. Organizatorami na szczeblu lokalnym są natomiast samorządy. W tym roku do kampanii w naszym kraju włączyło się 
ponad 100 miast, w tym osiem z województwa śląskiego. 

W GLIWICACH

TAKIE SĄ FAKTY 
• Samochody są jedną z głównych przyczyn pogar-

szania się jakości życia w miastach. 
• W ciągu godziny - średnie drzewo liściaste wy-

twarza około 1.200 litrów tlenu, człowiek zużywa 
około 30 litrów, a samochód zamienia w spaliny 
6.000 litrów. 

• Z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
wynika, że liczba ofiar śmiertelnych spalin sa-
mochodowych wyraźnie przekracza liczbę ofiar 
wypadków. 

• Co roku w Polsce ginie na drogach około 7-8 tysięcy 
osób, a 20 tysięcy zostaje inwalidami. 

• Ponad 30% ludności w krajach Unii Europejskiej 
jest narażone na hałas, który powoduje zaburzenia 
zdrowotne. 

• Masowa motoryzacja przyczynia się powstawania 
problemów zdrowotnych, m.in. otyłości, raka, alergii, 
nerwic i stresu. 

dane udostępnione przez  Instytut Spraw Społecznych

RAJD
O godz. 17.00 pod gli-

wicką Radiostacją rozpocz-
nie się rajd rowerowy. Trasa 
o długości 17 kilometrów 
będzie wiodła ścieżkami 
rowerowymi, drogami po-
lnymi i leśnymi do Placu 
Krakowskiego, a następnie 
do budynku UM. 

ZLOT
Od godz. 17.00 na 

Placu Krakowskim będą 
gromadzić się uczestnicy 
zlotu uczniów gliwickich 
szkół - dzieci i młodzież na 
rowerach, deskorolkach czy 
wrotkach. O godz. 18.00 pe-
leton, zabezpieczony przez 
eskortę Straży Miejskiej 
i Policji, wyruszy w stro-
nę UM. Przejedzie ulicami: 
Wrocławską, Częstochowską, 
Bohaterów Getta Warszawskiego oraz Zwycięstwa. Szkoła reprezentowana 
najliczniej zdobędzie nagrodę w postaci dofinansowania do wycieczki. Ważne 
jest więc zebranie uczestników na Placu Krakowskim w grupy szkolne pod 
opieką nauczyciela i przekazanie organizatorom listy obecności. 

FINAŁ
Po godz. 18.00 

akcja przeniesie się na 
skwer przed budynek 
UM. Około godz. 18.15 
przedstawiciele Komen-
dy Miejskiej Policji zor-
ganizują tam konkursy 
dla dzieci, związane 
ze znajomością przepi-
sów ruchu drogowego. 
W godzinach od 17.00 
do 19.00 funkcjonariu-
sze będą dyżurować 
przy specjalnym mini-
stoisku. Na godz. 17.00 
i 18.30 zaplanowano 
pokazy cyklotrialu Gru-
py Kolarskiej Gliwice. 
W godzinach od 16.00 
do 19.00 będzie można 
bezpłatnie oznakować 
rower.  

KONKURS
W „Dniu bez samochodu” zostaną przeprowadzone dwa szkolne konkursy, 

popularyzujące idee akcji. Uczniowie podstawówek i gimnazjów mogą uczest-
niczyć w KONKURSIE NA PLAKAT. Prace będą tworzone w placówkach edu-
kacyjnych, które zadeklarują chęć udziału w rywalizacji. Dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych przewidziano KONKURS NA FOTOREPORTAŻ. Zdjęcia 
muszą przedstawiać wydarzenia, akcje i sytuacje, związane z obchodami „Dnia 
bez samochodu” w Gliwicach. Fotoreportaż może składać się maksymalnie 
z 10 zdjęć i powinien być uzupełniony o cześć opisową (maksymalnie 2 strony 
A4). Najlepszy zostanie przesłany na konkurs ogólnopolski. Fotografie oraz 
plakaty będą przyjmowane do 27 września. Zwycięzcy zostaną wyłonieni dzień 
później. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji UM pod 
numerem telefonu 231-28-32.

Rowerem po Gliwicach ’2002                                                                    fot. A. Witwicki
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„Rowerowe zdrowie” to samorządowy program, którego re-
alizację w Gliwicach rozpoczęto w 2003 roku. Wówczas zorgani-
zowano cztery rajdy rowerowe po ziemi gliwickiej i tarnogórskiej. 
Wśród nich była m.in. nietypowa eskapada „Szlakiem budowy 
autostrady A4”, która zainteresowała rekordową liczbę rowerzy-
stów – 72 osoby. Można było uzyskać szczegółowe wyjaśnienia, 
dotyczące budowy odcinka A4 pomiędzy Kleszczowem a Sośnicą. 
W 2004 roku przeprowadzono już pięć rajdów, z czego dwa odbyły 
się w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej oraz w Beskidzie Małym. 
Uwzględniając zróżnicowany wiek i warunki kondycyjne wszystkich 
osób biorących udział w rajdach wokół Gliwic, przewidziano dwie 
kategorie: A - średnia prędkość 16-18 km/h na trasie do 80 km, 
B - średnia prędkość 12 km/h na trasie do 60 km. Jednym z najbar-
dziej udanych przedsięwzięć okazał się majowy rajd pod hasłem 
„GLIWICE w UE”, przygotowany z okazji przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. W tegorocznych planach uwzględniono jeszcze 
jedną wycieczkę - w okolice Rept. Na jesień 2005 roku zaplanowano 
już 12-godzinną jazdę na rowerach po autostradzie A4. Impreza 
odbędzie się przed udostępnieniem drogi kierowcom. 

W bieżącym roku program wypełniły nie tylko rajdy rowerowe. 
Z myślą o rowerzystach postanowiono wyznaczyć w przyszłości 
sieć Alternatywnych Dróg Rowerowych. Złożą się na nie trasy obej-
mujące drogi leśne, polne i mało uczęszczane drogi publiczne, 
połączone ze zbudowanymi ścieżkami rowerowymi oraz oznako-
wanymi szlakami rowerowymi po powiecie gliwickim. Umożliwią 
bezpieczne i przyjemne podróżowanie z dala od ruchliwego centrum. 
Rozbudowano cykl Amatorskich Zawodów o Puchar Prezydenta 
Gliwic w Kolarstwie Górskim. Odbyły się dwa wyścigi wokół Cze-
chowic, ale też wyścig indywidualny na czas na lotnisku Aeroklu-
bu. Zawody miały charakter rekreacyjny, a uczestniczyły w nich 
nawet pięcioletnie dzieci. Rangę podnosił udział reprezentantów 
Grupy Kolarskiej Gliwice, którzy startowali w odrębnej kategorii. 
Po raz pierwszy w regionie w maju zorganizowano mistrzostwa 
Śląska w rowerowej jeździe na orientację. Rozegrano je w lesie 
przy ul. Chorzowskiej. Organizatorem był Śląski Związek Biegu 
na Orientację, ale gliwicki samorząd wspierał imprezę finansowo. 
Gliwiczanie zaczęli też jeździć w zorganizowanych zespołach na 
ogólnopolskie imprezy w kolarstwie górskim i szosowym. 

JAK ZOSTAĆ KOLARZEM?
Należy udać się do przychodni 

sportowo-lekarskiej, aby uzyskać 
zgodę na uprawianie sportu. Póź-
niej można zgłosić się do klubu 
i  spróbować sił. Warto wcześniej 
uczestniczyć w amatorskich zawo-
dach w Gliwicach, aby sprawdzić 
swoje możliwości lub nawiązać 
kontakt z trenerem. 

Kategorie wiekowe – dziewczęta 
i chłopcy: poniżej 13 lat - żak (grupa 
nielicencjonowana), 13-14 lat - mło-
dzik, 15-16 lat - junior młodszy, 17-18 
lat - junior, 19-23 lata - młodzieżo-
wiec, powyżej 23 lat - elita, powyżej 
30 lat - kategorie amatorskie.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
* Grupa Kolarska Gliwice - kolarstwo 
szosowe, górskie, cross country, 
zjazd oraz trial rowerowy (dziew-
częta i chłopcy). Trener Andrzej 
Nowak, tel. 0607 338 674, zbiórki 
przy ul. Kozielskiej (obok cmentarza) 
w każdy wtorek i czwartek o godz. 
16.00. 
* AZS Gliwice – kolarstwo górskie 
(mężczyźni i kobiety), cross country. 
Trener Ryszard Madaj, sekretariat 
AZS, tel. 231-86-07.
* Grupa Maratończyków Gliwickich 
Opel Polska Gliwice  – kolarstwo gór-
skie – maratony. Janusz Jabłoński,  
tel. 0504 084 802. 
* Turystyczny Klub Kolarski im. Wła-
dysława Huzy zaprasza miłośników 
spokojniejszej jazdy. Zebrania w każ-
dy wtorek o godz. 17.00 w oddziale 
PTTK w Rynku. 

GRUPA KOLARSKA GLIWICE ZAPRASZA
XXI wiek wyznacza nową jakość w gliwickim kolarstwie. Żyjemy w wolnej Polsce, w Europie „bez granic”, 

a rower stał się dobrem powszechnie dostępnym. Młodzież uprawia dyscypliny dawniej nieznane.

MTB
„Montenbajki” przywędrowały  do Europy ze 

Stanów Zjednoczonych. Początkowo ścigano się 
tylko w tak zwanych wyścigach Cross Country, czyli 
kolarstwie przełajowym w terenie na okrążeniach 
o długości około 6 kilometrów każde. Obecnie 
prawdziwą karierę w Polsce i na świecie robią 
maratony na rowerach górskich. Zawodnicy mają 
do pokonania od 30 do ponad 100 kilometrów po 
górskich ścieżkach i bezdrożach. Startować może 
każdy, niezależnie od wieku i płci, niepotrzebna jest 
też przynależność klubowa. 

ZJAZD
Ekstremalna odmiana kolarstwa górskiego. W tej 

niezwykle widowiskowej dyscyplinie zawodnicy na 
specjalnie skonstruowanych rowerach mkną z gór-
skich stoków niczym narciarze. Z tą różnicą, że tyczki 
zastępują im drzewa. 

4-CROSS 
Kolejna mutacja zjazdu. W tej konkurencji na 

specjalnie zbudowanym na stoku torze, na starcie 
przypominającym skocznię narciarską, staje jedno-
cześnie czterech zawodników. Po opuszczeniu ma-
szyny startowej jadą torem z muldami i skoczniami 
kilkaset metrów w dół. Emocje sięgają zenitu. 

TRIAL ROWEROWY 
Kolarstwo z pogranicza sztuki cyrkowej. Trening 

rozpoczynają chłopcy w wieku od 6 do 8 lat, ale mi-
strzostwo osiągają dopiero po kilku latach. Trening 
prowadzi do absolutnego panowania nad rowerem. 
Zawodnik potrafi wjechać bądź wskoczyć prawie na 
wszystko. Rowerek przypomina popularnego BMX- a. 
Najlepsi specjaliści mogą przeskoczyć na raz 20 osób 
leżących obok siebie. 

KOLARSTWO SZOSOWE
Najstarsza odmiana sportów rowerowych, 

powszechnie znana dzięki realcjom z wyścigów 
dookoła Francji i Polski. Daje poczucie wolności 
i  a walory krajoznawcze. Kolarz szosowiec każde 
zawody rozgrywa w innym mieście, a sezon startowy 
trwa od kwietnia do października. Obecnie rowery 
szosowe to prawdziwe cuda techniki. Używane do ich 
budowy komponenty, mają „kosmiczne” pochodze-
nie. Nierzadko ramy czy koła są wykonane z tytanu 
i włókna węglowego. 

KOLARSTWO TOROWE
Widowiskowa dyscyplina dla odważnych. Jeździ 

się na rowerach bez hamulców i tzw. wolnobiegu. 
Zawodnicy ścigają się na torze przypominającym 
bieżnię lekkoatletyczną z pochyłymi wirażami. 
W Polsce tylko w kilku miastach znajdują się odkry-
te, betonowe tory kolarskie. Obecnie w Pruszkowie 
budowany jest tor kryty. Długość okrążenia wynosi 
od 250 do 333 metrów. 

SPEED ROWER 
Wyścigi rowerowe na asfaltowej bieżni o długości 

od 80 do120 metrów. Wyścig rozgrywa się podobnie jak 
zawody żużlowe. Spod taśmy rusza czterech zawod-
ników na rowerach podobnych do rowerów torowych, 
ale wyposażonych w proste kierownice. Najbliższy tor 
i klub mieści się w Świętochłowicach na Skałce.

Na rowerach rozgrywane są również wyścigi 
BMX-ów, jazda dowolna oraz skoki do wody. Jesz-
cze niedawno bardzo popularna była piłka rowerowa. 
Kolarze górscy i szosowi zimą startują w kolarskich 
przełajach. 

Przygotowanie materiałów: Andrzej Nowak, trener Grupy Kolarskiej Gliwice

ROWEROWE ZDROWIE
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pełna treść ogłoszeń zamieszczana jest w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie www.um.gliwice.pl
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Uchwała Nr XXII/615/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach
z 9 września 2004 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w bu-
dynku przy ul. Wieczorka 31 należącego do zasobu mieszkanio-
wego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 28 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1070 
z 2000 roku z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach uchwala:
§ 1

Ustalić miesięczną stawkę czynszu regulowanego w wysokości 7,75 zł za 1 m2 
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla lokali mieszkalnych położonych 
w budynku przy ul. Wieczorka 31, należącego do zasobu mieszkaniowego Za-
rządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

§ 2
Czynsz, o którym mowa w § 1 obejmuje:
1. pokrycie kosztów eksploatacji i remontów,
2. spłatę kredytu zaciągniętego na budowę budynków mieszkalnych.

§ 3
Kalkulację stawki czynszu regulowanego zawiera załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierzyć prezydentowi miasta Gliwice.

§ 5
Zobowiązuje się Prezesa Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach do ogłoszenia ustalonej stawki 
czynszu regulowanego w prasie lokalnej.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
oraz w prasie lokalnej i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik
do Uchwały Nr XXII/615/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 września 2004 r.

KALKULACJA STAWKI CZYNSZU REGULOWANEGO 
DLA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ZBM I TBS Sp. z o.o.

Stawka przyjęta na bazie analizy kosztów dla budynku mieszkalnego przy 
ul. Wieczorka 31.
Stawka czynszu regulowanego 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalne-
go nie może przekraczać 4 % wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu 
odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalanego 
przez wojewodę śląskiego.
Wskaźnik na drugi i trzeci kwartał 2004 roku dla miasta Gliwice został ustalony 
w wysokości 2.474 zł.
Maksymalna stawka czynszu wynosi: 2.474 x 4 % / 12 miesięcy = 8,24 zł/m2

Przyjmuje się stawkę czynszu w wysokości 7,75 zł.m2, która zabezpiecza:
− pokrycie kosztów eksploatacji   1,63 zł
− fundusz remontowy    0,50 zł
− spłatę kredytu    5,10 zł
− rezerwę     0,52 zł
RAZEM:      7,75 zł

 Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, 
ul. Chorzowska 5,

zawiadamia o ogłoszeniu pisemnego przetargu nieograniczonego na 
dostawę oleju opałowego.

Termin składania ofert: 11 października 2004 r. do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert: 11 października 2004 r. o godz. 13.30.

pisemny przetarg nieograniczony na:
wykonanie dokumentacji projektowej 

(koncepcji programowo-przestrzennej i projektu budowlano-
wykonawczego) kanalizacji deszczowej odprowadzającej 

wody deszczowe z projektowanego połączenia drogowego 
ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską do Potoku Ligockiego.

Wymagany termin realizacji zadania: 10 marca 2005 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można ode-
brać  w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, parter 
– stanowisko ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki 
do 18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień 
publicznych, tel. 239-12-56, faks 231-27-25 w godz. 7.30 – 15.30 
(w czwartki do 18.00).
Termin składania ofert upływa 4 października 2004 r. o godz. 
10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Inte-
resantów – stanowisko ds. zamówień publicznych.
Otwarcie ofert nastąpi 4 października 2004 r. o godz. 11.00 w sali 131 
Urzędu Miejskiego  w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :
1/ spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,
2/ spełniają wymogi określone w art. 22 ust 1 oraz nie podlegają wyklu-
czeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 
cena 100 %.

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 późn. zm.) 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości 

wykazy zawierające nieruchomości:
• stanowiące własność Miasta Gliwice, przeznaczone do czasowego wy-

dzierżawienia:
 wykaz nr 366/2004 do 30 września 2004 r.
• stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do zbycia:
 wykaz nr 22/2004 do 5 października 2004 r.
 wykaz nr 23/2004 do 4 października 2004 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 informuje,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na 
utrzymanie czystości na terenie 

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza



§1
Projekt budżetu na każdy rok budżetowy opracowywany 
jest przez prezydenta miasta na podstawie obowiązu-
jących przepisów prawnych, z uwzględnieniem:
a) zadań finansowanych z budżetu miasta oraz re-

alizowanych przez jednostki organizacyjne miasta 
wraz z przewidywanymi zmianami,

b) aktualnego stanu organizacyjno – prawnego 
miasta oraz stawek podatkowych i opłat wraz 
z przewidywanymi zmianami,

c) ilości etatów i środków na wynagrodzenia w jed-
nostkach powiązanych z budżetem miasta wraz 
z przewidywanymi zmianami,

d) przyjętych przez Radę Miejską strategii, kierunków 
działań, programów i stanowisk, a w szczególno-
ści:
- wieloletniego planu inwestycyjnego,
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- aktualnej strategii rozwoju miasta Gliwice wraz 

ze strategiami sektorowymi,
e) opinii komisji właściwej ds. budżetu, wypracowa-

nej po analizie informacji o przebiegu wykonania 
budżetu miasta za pierwsze półrocze roku bieżą-
cego,

f) wytycznych prezydenta dla miejskich jednostek 
organizacyjnych oraz wydziałów Urzędu Miejskiego 
w sprawie określania propozycji do projektu bu-
dżetu, wynikających z założeń polityki państwa.

§2
1. Wnioski do budżetu miasta poprzez swoich 

przełożonych w terminie do dnia 15 września 
roku poprzedzającego rok budżetowy składają 
kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu 
Miejskiego, kierownicy jednostek budżetowych, 
zakładów budżetowych i komunalnych osób 
prawnych w formie planów rzeczowych zadań 
oraz projektów planów finansowych.

2.  Wnioski do budżetu miasta poprzez merytoryczne 
wydziały Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 
15 września roku poprzedzającego rok budżetowy 
mogą składać:

a) komisje Rady Miejskiej,
b) kluby radnych,
c) radni,
d) rady osiedlowe i Młodzieżowa Rada Miasta.

3. Wnioski do budżetu miasta poprzez właściwe 
komisje Rady Miejskiej w terminie do 15 września 
roku poprzedzającego rok budżetowy mogą skła-
dać podmioty wymienione w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Podmioty wymienione w punkcie 2 i 3 wnioski do 
budżetu miasta składają na formularzach, których 
wzór określi zarządzeniem prezydent miasta. 
Wnioski te kierowane są do skarbnika miasta, 
który przekazuje je następnie do merytorycznie 
właściwych komisji Rady Miejskiej i wydziałów 
Urzędu Miejskiego.

§3
Skarbnik miasta w oparciu o:
a) przedłożone materiały i wnioski,
b) szacunkowe wielkości dochodów własnych,
c) informacje o wysokości dochodów otrzymywanych 

za pośrednictwem lub z budżetu państwa,
opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków 
do projektu uchwały budżetowej.

§4
1. Prezydent miasta przygotowuje na podstawie ma-

teriałów opracowanych przez skarbnika miasta 
projekt uchwały budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnienia-
mi oraz informację o stanie mienia komunalnego 

prezydent miasta przedkłada w terminie usta-
wowym:

a) Radzie Miejskiej,
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

– celem zaopiniowania,
c) reprezentatywnym organizacjom związkowym, 

działającym na terenie miasta.
§5

1. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje, nie-
zwłocznie po jego otrzymaniu, projekt uchwały 
budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi 
do zaopiniowania stałym komisjom Rady.

2. Komisje w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
odbywają posiedzenia, na których formułowane są 
na piśmie opinie o projekcie uchwały budżetowej 
oraz wnioski wraz z uzasadnieniem.

3. Jako wniosek w rozumieniu § 5 pkt. 2 i następnych 
rozumie się zbilansowaną pisemną propozycję 
zmiany w projekcie uchwały budżetowej, zgłoszoną 
do komisji właściwej ds. budżetu.

4. Opinie i wnioski o których mowa w § 5 pkt. 2 są 
podstawą do sformułowania przez komisję właści-
wą ds. budżetu w terminie do 14 dni ostatecznej 
opinii o projekcie uchwały budżetowej.

5. Nieuwzględnienie wniosku przez komisję właściwą 
ds. budżetu wymaga pisemnego uzasadnienia.

6. W posiedzeniu komisji właściwej ds. budżetu, na 
którym opiniowany jest projekt uchwały budże-
towej, uczestniczą przewodniczący pozostałych 
komisji lub ich zastępcy, celem przedstawienia 
opinii i wniosków swoich komisji.

7. Niezwłocznie po sporządzeniu opinia, o której mo-
wa w § 5 pkt.4, jest przekazywana prezydentowi 
miasta.

8. Prezydent miasta zapoznaje się z opinią i wnio-
skami komisji właściwej ds. budżetu, przy czym 
nieuwzględnienie wniosku komisji wymaga pisem-
nego uzasadnienia.

§6
Prezydent miasta może dokonywać poprawek w pro-
jekcie uchwały budżetowej w terminie do 7 dni przed 
sesją budżetową, chyba, że szczególne uzasadnione 
przyczyny powodują złożenie autopoprawek w innym 
terminie.

§7
1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:
a) prognozowane dochody według ważniejszych 

źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej,
b) wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały 

klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
− wydatków bieżących, w tym w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu,
- wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwa-

rancji,
− wydatków majątkowych,

c) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nad-
wyżki budżetowej,

d) wydatki związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na 
finansowanie poszczególnych zadań,

e) wydatki na programy i projekty realizowane ze 
środków pochodzących z funduszy zewnętrznych, 
w tym z funduszy Unii Europejskiej,

f) plany przychodów i wydatków zakładów budże-
towych, gospodarstw pomocniczych jednostek 
budżetowych i środków specjalnych,

g) plany przychodów i wydatków funduszy celo-
wych,

h) upoważnienia dla prezydenta miasta do zaciągania 
długu oraz do spłat zobowiązań,

i) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
j) dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami,

k) dotacje,
l) dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

wspólnych, realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego,

m) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację 
zadań określonych w programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych.

2. Projekt może także zawierać: 
a) wydatki jednostek pomocniczych miasta,
b) rezerwy celowe i rezerwę ogólną,
c) upoważnienie dla prezydenta miasta między innymi 

do:
− zaciągania w wybranych przez siebie bankach 

kredytów i pożyczek na pokrycie występującego 
w ciągu roku deficytu budżetowego,

− lokowania wolnych środków,
− dokonywania zmian w budżecie z wyłączeniem 

przeniesień wydatków między działami.
§8

Do projektu uchwały budżetowej prezydent miasta 
dołącza:
a) objaśnienia,
b) informację o stanie mienia komunalnego,
c) informację o stanie zobowiązań i wierzytelności 

finansowych miasta.
§9

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej obej-
mują:
a) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł 

ze wskazaniem sposobu ich prognozowania,
b) uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, 

a w tym:
− wydatków na zadania własne o charakterze 

obligatoryjnym,
− wydatków na zadania administracji rządowej,
− wydatków na zadania zlecone z zakresu admi-

nistracji rządowej (ustawami),
− wydatków na cele inwestycyjne,
− dotacje dla jednostek organizacyjnych rozlicza-

jących się z budżetem miasta,
− dotacje dla innych podmiotów,
− środków wyodrębnionych do dyspozycji jedno-

stek pomocniczych,
c) informację o źródłach przychodów oraz rodzajach 

rozchodów zakładów budżetowych i gospodarstw 
pomocniczych, a także o stanie ich środków ob-
rotowych, ujętą w kontekście planowanych wpłat 
tych jednostek do budżetu oraz przyznanych dla 
nich dotacji,

d) wykaz zadań budżetowych,
e) omówienie zadań inwestycyjnych, ze wskazaniem 

w szczególności:
− nazw inwestycji,
− źródeł finansowania,
− całkowitego kosztu inwestycji,

f) omówienie przeznaczenia rezerw celowych,
g) omówienie źródeł pokrycia ewentualnego niedo-

boru budżetu wraz z uzasadnieniem.
§10

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu 
na koniec I półrocza roku sporządzania informacji 
obejmuje:
a) dane dotyczące przysługujących praw własności,
b) dane dotyczące innych niż własność praw mająt-

kowych, w tym w szczególności o ograniczonych 
prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, 

UCHWAŁA NR XXII/588/2004 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH
z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie: procedury uchwalania budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 52 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 53 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi 
zmianami) oraz w związku z art. 119, art. 120, art. 121 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 15 z 2003r., poz. 148 z 
późniejszymi zmianami) - na wniosek Komisji Budżetu, Finansów i Integracji Europejskiej

Rada Miejska w Gliwicach uchwala:
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wierzytelnościach, udziałach 
w spółkach, akcjach oraz o po-
siadaniu,

c) dane o zmianach w stanie mienia 
komunalnego, w zakresie określo-
nym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia 
poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych 
z tytułu wykonania prawa wła-
sności i innych praw majątkowych 
oraz wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarze-
niach mających wpływ na stan 
mienia komunalnego.

§11
Informacja o stanie zobowiązań 
i wierzytelności finansowych miasta 
zawiera dane dotyczące:
a) ogólnej kwoty zobowiązań 

finansowych z podziałem na 
poszczególne tytuły,

b) ogólnej kwoty wierzytelności, 
z wyszczególnieniem tytułów.

§12
Przy sporządzaniu projektu porządku 
sesji Rady Miejskiej, na której rozpa-
trywana będzie uchwała budżetowa, 
powinny być uwzględnione następu-
jące punkty:
a) przedstawienie projektu uchwały 

budżetowej wraz z uzasadnie-
niem,

b) przedstawienie opinii i wniosków 
komisji, w tym opinii komisji wła-
ściwej ds. budżetu,

c) przedstawienie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowi-
cach,

d) uwagi lub stanowiska Klubów 
Radnych,

e) przedstawienie stanowiska 
prezydenta miasta w sprawie 
opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach, opinii 
komisji i wniosków zaopiniowa-
nych pozytywnie przez komisję 
właściwą ds. budżetu,

f) dyskusja i głosowanie nad pro-
jektem uchwały budżetowej.

§13
Do projektów uchwał Rady Miejskiej 
dotyczących zmian w uchwale budże-
towej, dokonywanych w trakcie roku 
budżetowego, mogą być wydawane 
opinie tylko tych komisji, których za-
kresy działania dotyczą proponowane 
zmiany oraz opinia komisji właściwej 
ds. budżetu.

§14

Traci moc uchwała Rady Miejskiej 
Nr XII/259/99 z dnia 4 listopada 
1999 r. - z późniejszymi zmianami 
– w sprawie procedury uchwalania 
budżetu miasta na prawach powiatu 
– Gliwice i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących pro-
jektowi uchwały budżetowej.

§15
Wykonanie uchwały powierza się 
prezydentowi miasta.

§16
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

§17
Uchwała podlega publikacji w Miejskim 
Serwisie Informacyjnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Gliwicach

Stanisław Ogryzek

pisemny przetarg nieograniczony na
budowę miejsc postojowych na Trynku w Gliwicach – część 2 i 3.

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 Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów w godz. od 7.30 do 15.30 (wtorek do 16.00, 
czwartek do 18.00), tel. 239-12-56, fax 231-27-25.

Termin składania ofert: 7 października 2004 do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów (parter) w siedzibie 
zamawiającego.
Wadium: brak.
Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2004 r.
Termin otwarcia ofert: 7 października 2004 r. o godz. 12.00 w sali 374 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą: 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ, w art. 22 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%.

OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY

13MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY - GLIWICE - www.um.gliwice.pl

mieszkańców, że zgodnie z uchwałą nr XL/590/97 Rady Miejskiej w Gliwicach z 13 listopada 1997 r. „w sprawie szczegółowych 
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gliwice” 

zaplanowano przeprowadzenie na terenia miasta akcji odszczurzania. 

Akcja zostanie zorganizowana w dniach od 20 września do 11 października 2004 r.
Odszczurzanie będzie polegało na jednorazowym i równoczesnych wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach miesz-
kalnych i użytkowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych 
oraz w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych.

W terminie do 20 września 2004 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych 
obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewidzia-
nych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu. 

Do 20 września 2004 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopa-
trzenia się w odpowiedni zapas trutki według normy:

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

20 września br. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności 
na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcja podaną na opakowaniu.
Od 20 września do 11 października br. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
11 października br. należy zebrać pozostałe resztki trutki oraz padłe gryzonie, które należy spalić lub zakopać w odległości 
50 m od źródeł wody pitnej.

Dzieci należy pouczać o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji odszczurzania. 
W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. W przypadku ewentualnego 
zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego 
do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala. 

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego obwieszczenia, nakładane będą 
mandaty karne, wynikające z art.117 Kodeksu Wykroczeń.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 zawiadamia

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

prowadzi sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinek drzew na terenie miasta.

W SPRZEDAŻY ZNAJDUJE SIĘ DREWNO:
 - WIELKOGABARYTOWE (duże kloce) 21,40 zł/mp,
 - OPAŁOWE LIŚCIASTE (klocki średnie i małe) 32,10 zł/mp,
 - OPAŁOWE S4 (dł. 1,25m , średnica ok. 25 cm) 64,20 zł/mp. Limit sprzedaży wynosi 10 mp.
Załadunku  i transportu drewna dokonuje kupujący po okazaniu dowodu wpłaty, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 
i 13.00-14.00 w bazach MZUK przy ul. Chorzowskiej 103a lub Kozłowskiej 3. Opłatę wnosi się w kasie Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Fredry 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 9.00 i 13.00 - 14.00. Wszelkie 
informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00, tel. 231-29-67 (ul. Kozłowska 3) oraz 335-04-18 
(ul.  Chorzowska 103a).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza



Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100, dzia-
łając w imieniu Miasta, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr V/55/2003 
z 27 lutego 2003 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Gliwice 
w jednoosobowej Spółce Gminy - Przedsiębiorstwie Remontów Ulic i Mostów Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1 oraz określenia 
zasad ich zbywania, 

Z A P R A S Z A
wszystkie zainteresowane podmioty do rokowań w sprawie 
zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach 
ul. Nad Bytomką 1, zwanego dalej spółką.

Prezydent Miasta Gliwic oferuje do sprzedaży udziały o wartości nominalnej 
500 zł każdy.
W pierwszej transzy planowana jest sprzedaż 40% ogólnej liczby udziałów 
spółki, co stanowi 11.575 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset siedemdzie-
siąt pięć) sztuk udziałów. Pozostałe udziały spółki mogą zostać sprzeda-
ne potencjalnemu inwestorowi, po wykonaniu wymagań inwestycyjnych 
i zagwarantowaniu obowiązywania pakietu socjalnego.
Przedmiotem rokowań będą między innymi: 
- cena za udziały,
-  proponowany przez potencjalnego inwestora program rozwoju spółki, obejmu-

jący: 
-  zobowiązania inwestycyjne w tym zobowiązanie do podwyższenia kapitału, 
-  zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników,
-  zabezpieczenie wykonania powyższych zobowiązań,
-  zasady współpracy między Miastem i inwestorem.

Termin składania pisemnych ofert wstępnych, dotyczących zakupu 40% udziałów 
spółki, upływa 29 października 2004 roku o godz. 15.00. 
Oferty wstępne potencjalnych inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim 
i złożone w siedzibie Urzędu Miasta Gliwic, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, w Wy-
dziale Nadzoru Właścicielskiego, pokój 456, w dwóch egzemplarzach, w zapieczę-
towanych kopertach. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta wstępna w sprawie 

zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Nad Bytomką 1. Nie otwierać”.
Złożenie oferty wstępnej jest warunkiem uczestnictwa w procesie rokowań w sprawie 
zakupu udziałów spółki.
Osobą upoważnioną do udzielania odpowiedzi w zakresie niniejszego ogłosze-
nia oraz treści memorandum informacyjnego jest naczelnik Wydziału Nadzoru 
Właścicielskiego, Kamil Jany, tel. +48 32 239-12-24, janu_k@um.gliwice.pl lub 
na@um.gliwice.pl.
Procedura udostępniania memorandum informacyjnego spółki jest następująca:
- zgłoszenie w Urzędzie Miasta Gliwic w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 

pisemnego zainteresowania odbiorem memorandum, zawierającego dane 
umożliwiające identyfikację potencjalnego inwestora oraz osoby upoważnione 
do kontaktów,

- podpisanie przez upoważnione osoby reprezentujące potencjalnego inwestora 
zobowiązania do zachowania tajemnicy,

- uiszczenie opłaty za memorandum informacyjne w kwocie 500 (słownie: pięćset) 
zł netto + 22% VAT na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach ING Bank Śląski 
S.A. O/Gliwice, numer rachunku 031050 1230 1000 0022 7694 9514.

- po przekazaniu Urzędowi Miasta Gliwic - Wydziałowi Nadzoru Właścicielskiego 
podpisanego zobowiązania do zachowania tajemnicy, dokumentów potwier-
dzających prawo osób podpisanych do złożenia podpisu, dowodu uiszczenia 
opłaty oraz danych umożliwiających wystawienie faktury VAT, Wydział Nadzo-
ru Właścicielskiego prześle za potwierdzeniem odbioru (bądź poprzez odbiór 
osobisty w Wydziale) memorandum informacyjne.

Memorandum prezentuje informacje o stanie spółki, sytuacji finansowo-ekonomicz-
nej, zamierzeniach rozwojowych oraz zakres informacji, które powinny znaleźć się 
w ofercie wstępnej.
Prezydent Gliwic zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru potencjalnych 
inwestorów, z którymi podejmie rokowania, do odstąpienia od rokowań bez poda-
nia przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publicznie 
ogłoszone zaproszenie do rokowań.

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100, działając 
w imieniu Miasta, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXII/613/2004 
z 9 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Gliwice 
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 oraz określenia zasad ich zbywania, 

Z A P R A S Z A
wszystkie zainteresowane podmioty do rokowań w sprawie zaku-

pu udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Gliwicach ul. Chorzowska 150, zwanego dalej spółką.
Prezydent Miasta Gliwic oferuje do sprzedaży udziały o wartości nominalnej 500 zł 
każdy.
W pierwszej transzy planowana jest sprzedaż 40% ogólnej liczby udziałów posia-
danych przez Gminę Gliwice w spółce, co stanowi 9.874 (słownie: dziewięć tysięcy 
osiemset siedemdziesiąt cztery) sztuk udziałów. Pozostałe udziały posiadane przez 
Gminę Gliwice w spółce, mogą zostać sprzedane potencjalnemu inwestorowi, po 
wykonaniu wymagań inwestycyjnych i zagwarantowaniu obowiązywania pakietu 
socjalnego.
Przedmiotem rokowań będą między innymi:
- cena za udziały 
-  proponowany przez potencjalnego inwestora program rozwoju spółki, obejmu-

jący: 
 - zobowiązania inwestycyjne w tym zobowiązanie do podwyższenia 

 kapitału, 
 - zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników,
 - zabezpieczenie wykonania powyższych zobowiązań,
 - zasady współpracy między miastem i inwestorem.
Termin składania pisemnych ofert wstępnych, dotyczących zakupu 40% udziałów 
posiadanych przez Gminę Gliwice w spółce, upływa 8 listopada 2004 roku o godz. 
15.00. 
Oferty wstępne potencjalnych inwestorów powinny być sporządzone w języku 
polskim i złożone w siedzibie Urzędu Miasta Gliwic, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice, w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, pokój 456, w dwóch egzempla-

rzach, w zapieczętowanych kopertach. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta 
wstępna w sprawie zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Chorzowska 150. 
Nie otwierać”.
Złożenie oferty wstępnej jest warunkiem uczestnictwa w procesie rokowań w sprawie 
zakupu udziałów spółki.
Osobą upoważnioną do udzielania odpowiedzi w zakresie niniejszego ogłoszenia oraz 
treści memorandum informacyjnego jest naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego 
Kamil Jany tel. +48 32 239-12-24; jany_k@um.gliwice.pl lub  na@um.gliwice.pl.
Procedura udostępniania memorandum informacyjnego spółki jest następująca
- zgłoszenie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Nadzoru Właścicielskie-

go pisemnego zainteresowania odbiorem memorandum, zawierającego dane 
umożliwiające identyfikację potencjalnego inwestora oraz osoby upoważnione 
do kontaktów,

- podpisanie przez upoważnione osoby reprezentujące potencjalnego inwestora 
zobowiązania do zachowania tajemnicy,

- uiszczenie opłaty za memorandum informacyjne w kwocie 500 (słownie: pięćset) 
zł netto + 22% VAT na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach ING Bank Śląski 
S.A. O/Gliwice, numer rachunku  031050 1230 1000 0022 7694 9514,

- po przekazaniu Urzędowi Miejskiemu w Gliwicach - Wydziałowi Nadzoru 
Właścicielskiego podpisanego zobowiązania do zachowania tajemnicy, do-
kumentów potwierdzających prawo osób podpisanych do złożenia podpisu, 
dowodu uiszczenia opłaty oraz danych umożliwiających wystawienie faktury 
VAT, Wydział Nadzoru Właścicielskiego prześle za potwierdzeniem odbioru 
(bądź poprzez odbiór osobisty w wydziale) memorandum informacyjne.

Memorandum prezentuje informacje o stanie spółki, sytuacji finansowo-ekonomicz-
nej, zamierzeniach rozwojowych oraz zakres informacji, które powinny znaleźć się 
w ofercie wstępnej.
Prezydent Gliwic zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru potencjalnych 
inwestorów,  z którymi podejmie rokowania, do odstąpienia od rokowań bez poda-
nia przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publicznie 
ogłoszone zaproszenie do rokowań.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAPRASZA DO PUBLICZNYCH ROKOWAŃ 

w sprawie zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAPRASZA DO PUBLICZNYCH ROKOWAŃ 

w sprawie zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.
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URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
zatrudni pracownika na stanowisko: 

NACZELNIKA WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI.

Kandydaci winni posiadać:
● wykształcenie wyższe preferowane - budownictwo, geodezja, prawo,
● staż pracy minimum 5 lat,
● znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i gospodarce 

nieruchomościami,
● udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
● umiejętność obsługi komputera,
● znajomość topografii miasta.

Mile widziane uprawnienia budowlane, geodezyjne i licencje zawodowe.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 2 listopada 2004 r.
Oferty można składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (gmach Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p., pokój nr 338) w terminie do 7 października 
2004 r.

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

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych)”

● kwestionariusz osobowy,
● koncepcję pracy na stanowisku naczelnika wydziału,
● oświadczenie od kiedy może nastąpić zatrudnienie, 
● dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje i staż pracy 

(mogą być kserokopie).
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

pisemny przetarg nieograniczony na
modernizację i remont sal gimnastycznych 

(wraz z zapleczami) 
oraz boisk w placówkach oświatowych w Gliwicach.

Wymagany termin realizacji zadania: 15 grudnia 2004 r.
Wadium w kwocie 11. 000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 27 zł można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, parter – stanowisko 
ds. zamówień publicznych, w godz. od 7.30 do 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, Biuro Ob-
sługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 239-12-56, faks 
231-27-25 w godz. od 7.30 do 15.30 (w czwartki do 18.00).
Termin składania ofert: 3 listopada 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów 
– stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.
Termin otwarcia ofert: 3 listopada 2004 r. o godz. 11.00 w sali 131 Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w art. 22 ust 1 oraz nie podlegają 
wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena 
- 100 %.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych 7 września 2004 r. 

Wrzesień 2004 r.
22 września Tarnogórska lewa strona z przyle-

głymi do drogi krajowej nr 4 oraz 
obszar pomiędzy ulicami: Kolberga, 
Warszawska, Lubliniecka, Toszecka 
z przyległymi,

23 września Oś. Powstańców Śląskich oraz obszar 
pomiędzy ul. Warszawską, Toszecką, 
a drogą krajową nr 4, 

24 września Tarnogórska od drogi krajowej nr 4 
prawa strona,

27 września Tarnogórska od drogi krajowej nr 4 
lewa strona,

28 września Strzelnicza oraz Myśliwska z ulicami 
przyległymi,

29 września Oś. Obrońców Pokoju,
30 września obszar pomiędzy ulicami: Portową, Jana 

Śliwki a Toszecką do drogi krajowej nr 4.
Październik 2004 r.
1 października  Toszecka od drogi krajowej nr 4 do 

dzielnicy Czechowice z ulicami przy-
ległymi,

4 października  Osiedle Kopernika,

5 października  Osiedle Kopernika,
6 października  Stare Łabędy od ulicy Starogliwickiej 

do Kanału Gliwickiego,
7 października  Przyszowska i obszar na prawo 

pomiędzy ulicą Przyszowską, torami 
kolejowymi, a ulicą Toszecką oraz 
Osiedle Literatów,

8 października  obszar na lewo od ulicy Przyszowskiej, 
Osiedle Kosmonautów wraz z ulicą 
Strzelców Bytomskich oraz ulicami 
przyległymi,

11 października  obszar pomiędzy ulicą Główną, Oświę-
cimską, a torami kolejowymi,

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

Marian Gawol
prezes Zarządu - Dyrektor RETHMANN PUS

RETHMANN PUS Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, 
że na terenie miasta Gliwice jest prowadzona
zbiórka odpadów tzw. „wielkogabarytowych” 

tj. starych mebli, sprzętów AGD i RTV itp. nie mieszczących się 
w pojemnikach i kontenerach.  

Harmonogram wywozu przedmiotów wielkogabarytowych

Wydawca:  Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 tel. (032) 231-99-36, fax: (032) 231-99-01, www.um.gliwice.pl, bp@um.gliwice.pl.
Redakcja:  Marek Jarzębowski (redaktor naczelny), tel. 239-12-89, e-mail: jarzebowski_m@um.gliwice.pl
Nakład:  5.000 egzemplarzy.
Druk:  Drukarnia “Epigraf”

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ogłasza
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Zgodnie z art.35 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst  jednolity Dz. 
U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z póź. zm.) 

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach 

przy Placu Inwalidów Wojennych 12, 
zostały podane do publicznej 

wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do zbycia: 

- nr 106 do 23 września 2004 r.,
- nr 107 do 23 września 2004 r.,
- nr 108 do 23 września 2004 r.,
- nr 109 do 23 września 2004 r.,
- nr 110 do 23 września 2004 r.,
- nr 111 do 23 września 2004 r.,
- nr 112 do 20 września 2004 r.,
- nr 113 do 23 września 2004 r.,
- nr 114 do 23 września 2004 r.,
- nr 116 do 1 października 2004 r.,
- nr 117 do 1 października 2004 r.,
- nr 118 do 1 października 2004 r.,
- nr 119 do 1 października 2004 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umiesz-
czonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 informuje,

tygodnik

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



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 
Poszukiwani:
- nauczyciel języka angielskiego 

– wykształcenie wyższe, miejsce 
pracy: Gliwice,

- kierownik budowy – wykształcenie 
wyższe, minimum 5 lat doświadcze-
nia, uprawnienia budowlane (wyko-
nawcze), miejsce pracy: Gliwice,

- technik mechanik lub technik 
elektryk – wykształcenie średnie 
techniczne, bardzo dobra znajmo-
mość obsługi komputera, podstawo-
wa znajomość języka angielskiego, 
mile widziana umiejętność obsługi 
urządzeń laboratoryjnych oraz zna-
jomość matematycznej analizy da-
nych laboratoryjnych, miejsce pracy: 
Gliwice,

- technik telekomunikacji – wy-
kształcenie średnie techniczne, 
umiejętność obsługi komputera, 
uregulowany stosunek do służby 
wojskowej, miejsce pracy: Gliwice,

- kierownik administracji – wykształ-
cenie minimum średnie, dobra zna-
jomość języka angielskiego, miejsce 
pracy: Zabrze,

- samodzielna księgowa – wykształ-
cenie średnie lub wyższe, znajomość 
programu CDN, miejsce pracy: By-
tom,

- główna księgowa – doświadczenie 
w księgowości w zakładzie produk-
cyjnym, znajomość  języka angiel-
skiego lub niemieckiego w stopniu 
komunikatywnym, miejsce pracy: 
Myszków,

- sprzedawca – wykształcenie śred-
nie, doświadczenie w handlu, zna-
jomość branży AGD, RTV, miejsce 
pracy: Gliwice,

- kierownik sklepu – doświadczenie 
na stanowisku kierowniczym, zna-
jomość branży AGD, RTV, miejsce 
pracy: Gliwice,

- bufetowa – miejsce pracy: Tworóg 

Mały, 
- kucharz – wykształcenie gastrono-

miczne, minimum 2 lata doświad-
czenia, aktualna książeczka zdrowia, 
miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca – wykształcenie zawo-
dowe, mile widziane doświadczenie 
w handlu, minimum sanitarne, miej-
sce pracy: Gliwice,

- sprzedawca – wykształcenie za-
wodowe, absolwent, znajomość 
instalacji sanitarnych, umiejętności 
techniczne, miejsce pracy: Gliwice,

- szwaczka – umiejętności krawiec-
kie, miejsce pracy: Pyskowice, 

- doręczyciel – miejsce pracy: Gli-
wice,

- pokojowa – wykształcenie zawodo-
we lub średnie, znajomość języka 
obcego w stopniu komunikatywnym, 
miejsce pracy: Gliwice,

- cieśla budowlany – wykształcenie 
zawodowe, doświadczenie w zawo-
dzie minimum 5 lat, miejsce pracy: 
Pyskowice,

- dekarz – wykształcenie podstawo-
we lub zawodowe, miejsce pracy: 
Gliwice,

- dekarz-blacharz – badania wysoko-
ściowe, miejsce pracy: Gliwice,

- malarz – badania wysokościowe, 
miejsce pracy: Gliwice,

- murarz – miejsce pracy: Gliwice,
- tynkarz (ocieplanie budynków) 

– miejsce pracy: Gliwice,
-  monter izolacji termicznej – mile 

widziane badania wysokościowe, 
miejsce pracy: województwo śląskie,

- gipsiarz – minimum 2 lata doświad-
czenia, miejsce pracy: Gliwice,

- kierowca – wykształcenie średnie, 
prawo jazdy kat. C, miejsce pracy: 
Zabrze,

- kierowca – prawo jazdy kat. C, E, 
miejsce pracy: teren kraju,

- mechanik samochodów osobo-

wych – wykształcenie zawodowe, 
minimum 2 lata doświadczenia, 
umiejętność obsługi komputera, mile 
widziane prawo jazdy kat. C, miejsce 
pracy: Gliwice,

- operator ładowarki jednonaczy-
niowej – wykształcenie zawodowe 
lub średnie, uprawnienia do obsługi: 
ładowarki, wózka widłowego, suw-
nic, miejsce pracy: Gliwice,

- operator maszyn sterowanych 
numerycznie – wykształcenie śred-
nie lub wyższe, minimum 3 lata do-
świadczenia, uregulowany stosunek 
do służby wojskowej, miejsce pracy: 
Gliwice,

- spawacz – wykształcenie zawodo-
we, uprawnienia podstawowe lub 
ponadpodstawowe, miejsce pracy: 
Wrocław,

- instalator spawacz – wykształcenie 
zawodowe, uprawnienia gazowe, 
miejsce pracy: Gliwice i okolice,

- tokarz – wykształcenie zawodowe 
lub średnie, miejsce pracy: Knurów, 

- wartownik-konwojent – wykształ-
cenie zawodowe, licencja pracowni-
ka ochrony I stopnia, miejsce pracy: 
Gliwice,

- magazynier – uprawnienia do obsłu-
gi wózków widłowych, miejsce pracy: 
Gliwice,

- kierowca-magazynier – wykształ-
cenie średnie, prawo jazdy kat. B, 
miejsce pracy: teren Śląska,

- magazynier-operator wózka wi-
dłowego – wykształcenie zawodowe 
lub średnie, uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych, książeczka zdro-
wia, miejsce pracy: Gliwice,

- palacz kotłów grzewczych – wy-
kształcenie zawodowe, uprawnienia, 
miejsce pracy: Toszek,

- pracownik fi zyczny (mechanik lub 
stolarz) – wykształcenie zawodowe, 
absolwent, miejsce pracy: Zabrze.

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

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

KINO AMOK
q  22 – 23 września: Zakochany bez 

pamięci (16.00, 18.00), Farenheit  
9.11 (20.00)

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

KINO TEATR „X”
q  22– 23 września: Shrek 2 (16.30, 

18.15), 50 pierwszych randek 
(20.00) 

KINO BAJKA
q  22 – 23 września: Garfi eld (16.30, 

18.15), Fahrenheit 9.11 (19.45)
q  24 – 30 września: Ja, robot (18.00, 

20.00)

q  24 września: PREMIERA 
Dajcie mi tenora (19.00)

q  25 września: Dajcie mi tenora 
(18.30)

q  2 października: Wiedeń moich 
marzeń (18.30)

GLIWICKI 
TEATR 
MUZYCZNY

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

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


