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SPOTKANIA Z EKOLOGIĄ 
Podsumowano drugą edycję Gliwickich Spotkań z Ekolo-

gią. Impreza popularyzuje  wśród dzieci i młodzieży ideę 
ochrony środowiska. Została zainicjowana w ubiegłym roku 
wspólnie przez miejski samorząd i szkoły. W tegorocznych 
Spotkaniach, które rozpoczęły się w kwietniu,  wzięli udział 
uczniowie prawie wszystkich gliwickich placówek oświato-
wych. Program był bardzo urozmaicony i przybierał różno-
rodne formy. Spotykano się w szkolnych salach i w plenerze. 
Zorganizowano m.in.: akcje porządkowe, zbiórki surowców 
wtórnych, segregację odpadów, promocje zdrowej żywności, 
sadzenie roślin, wykłady, edukacyjne wycieczki, warsztaty, 
konkursy plastyczne i recytatorskie, festiwale piosenki, prze-
glądy teatrzyków, happeningi. W przygotowanie poszczegól-
nych imprez zaangażowało się 40 placówek oświatowych, 
w tym dwa przedszkola. Na ten cel otrzymały z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska łącznie 23,5 tysiąca zł. 

W miniony piątek, 3 października br., w Zespole Szkół Sa-
mochodowych przy ul. Kilińskiego odbył się uroczysty finał II 
Gliwickich Spotkań z Ekologią. Wyróżniono placówki oświa-
towe, które wykazały największą aktywność podczas tego-
rocznej edycji imprezy. Najoryginalniejsze i najbardziej przy-
datne programy ekologiczne stworzyły: I Liceum Ogólno-
kształcące, Zespół Szkół Samochodowych, Zespoły Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 i 4, Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Zespół 
Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, Zespół Szkół Budow-
lanych, Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, Szkoły 
Podstawowe nr 10 i 14 oraz Gimnazja nr 3 i 19.   
  



2 

SPOTKANIA Z EKOLOGIĄ 

Profesor Krzysztof Nitsch, artysta od lat związany z Gliwicami, prezentu-
je obecnie swoje rzeźby w  Galerii „OBOK”, działającej przy Teatrze Małym 
w Tychach. Na wystawie można zobaczyć 
m.in. prace z cyklu „Dante Europejczyk”, 
nagrodzonego w tym roku na międzynaro-
dowym konkursie XIV Biennale Internazio-
nale Dantesca Dante Europeo w Rawennie.  
Ekspozycja będzie czynna do 24 październi-
ka br. 

Krzysztof Nitsch wykonuje rzeźby pomni-
kowe, małe formy rzeźbiarskie i medale. 
Jest nie tylko aktywnym twórcą, ale równo-
cześnie nauczycielem akademickim. Pracu-
je ze studentami w  Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Uczestniczył w ponad 200 

wystawach zbiorowych. Zdobył około 80 nagród. 
J e g o  d z i e ł a  z n a j d u j ą  s i ę  

w zbiorach British Museum w Londynie, Muzeum Dantego w Rawennie, Mu-
zeum Sportu w Lozannie , Muzeum Toyamura w Japonii oraz w wielu kolek-
cjach prywatnych na całym świecie. (al) 

Dwunastu laureatom przyznano nagrody pieniężne o łącznej wartości 7,5 tysiąca złotych. Wrę-
czyła je Maria Żuławińska, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego. Jedna z wyróżnionych 
placówek – I Liceum Ogólnokształcące – otrzymała specjalną nagrodę już 1 września br. Za sporzą-
dzenie szczegółowego raportu na temat „dzikich” wysypisk śmieci na terenie Gliwic „jedynka” otrzy-
mała w prezencie mikroskop z kamerą TV o wartości  ponad 2.800 złotych.  

Finał II Gliwickich Spotkań z Ekologią był kolejną okazją do refleksji nad stanem otaczającej nas 
przyrody. Otworzył go wykład o etyce i moralności ekologicznej. Słuchało go wielu  młodych ludzi, 
którzy włączyli się w przygotowanie tegorocznych imprez. O swoich organizacyjnych doświadcze-
niach i wspólnych przedsięwzięciach mogli porozmawiać podczas pikniku. W części artystycznej wy-
stąpili uczniowie wybranych placówek oświatowych. O trudnych problemach opowiadali w lekki  
i przystępny sposób - poprzez kabaret, piosenkę czy ekologiczną modę.  (al.) 

Foto: A. Witwicki 

OBOK RZEŹBY 

Foto: A. Witwicki 

Z cyklu: „Dante Europejczyk” 
brąz patynowany, technika mieszana 

Foto: FOTO-PIAST 

Z cyklu: „Dante Europejczyk” 
brąz patynowany, technika mieszana 

 

Foto: FOTO-PIAST 
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MŁODZIEŻ WYBRAŁA  
W piątek, 26 września br.,  

w 14 gliwickich szkołach średnich 
przeprowadzono wybory radnych 
Młodzieżowej Rady Miasta. Ich 
przebieg nadzorowała 6-osobowa 
komisja wyborcza pod przewod-
nictwem Marty Moroz. Frekwencja 
wyborcza wahała się w przedziale 
od 57,7% do 90,2% (średnio – 
71,3%). Głosowało w sumie 4.319 
uczennic i ucz-niów. Mandaty rad-
nych MRM zdobyli: Elżbieta Duda 
i Anna Winnicka z I LO, Agata Wi-
śniewska i Łukasz Lewiński z II 
LO, Grzegorz Skopek i Grzegorz 
Dyrda z IV LO, Jarosław Mach  
z VI LO, Wojciech Wojnowski  
i Agata Paśmionka z VII LO, Anita 
Wojcik i Diana Kucharczyk z VIII 
LO, Martyna Borowiecka z Pry-
watnego Liceum Ogólnokształcą-
cego „Filomata”, Sebastian Wi-
śniewski z LO Ewangelickiego To-
warzys-twa Edukacyjnego, Mag-
dalena Skuza, Alicja Kiełbasa  
i Monika Wiercińska z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Unii Europejskiej, Anna Korgel  
z Zespołu Szkół Zawodowych, 
Mariusz Gulczewski z Zespołu 
Szkół EkonomicznoTechnicznych, 
Tomasz Majka i Łukasz Słodowski 
z Zespołu Szkół Techniczno-
Informa-tycznych, Piotr Brzózka  
i Krzysztof Borkowski z Zespołu 
Szkół Mechaniczno Elektrycznych 
oraz Joanna Kruczek z Zespołu 
Szkół Ceramiczno-Elektrycznych. 
(luz) 

ILE POTRWA BUDOWA A4? 
Bolesław Pustelnik, dyrektor 

opolskiego Oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, poinformował prezydenta 
Gliwic o stopniu zaawansowania 
prac przy budowie dwóch frag-

mentów autostrady A4. Wykonaw-
cą ponad 17-kilometrowego od-
cinka z Nogowczyc do Kleszczo-
wa jest konsorcjum „JV Budimex 
Dromex S.A./ Mota and Compa-
nia S.A.”. Zasadnicze roboty na tej 
trasie „zostaną ukończone do  
24 listopada br. czyli w terminie 
umownym. Przewiduje się, że pra-
ce wykończeniowe i ewentualne 
roboty dodatkowe będą prowa-
dzone już pod ruchem do końca 
marca 2004 roku” – napisał  
dyr. Pustelnik. Wykonawcą 19-
kilo-metrowego odcinka A4  
z Kleszczowa do Sośnicy jest na-
tomiast firma „MSF/TGA JV”, któ-
ra powinna uporać się z realizacją 
zadania w czasie 25 miesięcy. 
„Wystąpiły tu poważne opóźnie-
nia. Wykonawca został wezwany 
do przedstawienia programu na-
prawczego i zobligowany do ter-
minowej realizacji kontraktu. Za-
pewnił, że umowny termin zosta-
nie dotrzymany. Prace powinny 
więc zakończyć się do 9 maja  
2005 roku” – stwierdzono w pi-
śmie skierowanym do Zygmunta 
Frankiewicza. (luz) 

TUNEL, A NIE KŁADKA 
Pod koniec września br. roz-

poczęły się działania związane  
z podpisaniem umowy z wyko-
nawcą oraz przygotowaniem in-
westycji komunikacyjnej, która po-
łączy Zatorze (i całą północną 
część miasta) z centrum Gliwic. 
Na początek 2005 roku tunel pod 
torami PKP powinien być gotowy. 
Pozwoli to na łatwiejsze i bez-
pieczniejsze przemieszczanie się 
oraz dostęp do węzłów przesiad-
kowych PKP, PKS i komunikacji 
miejskiej z północnych dzielnic 
miasta. 

Przejście pod torami powsta-

nie w wyniku przedłużenia głów-
nego tunelu, prowadzącego na 
perony stacji PKP. Tunel będzie 
miał długość prawie 80 m, szero-
kość 6 m i wysokość 2,5 m. Sko-
munikowanie przejścia podziem-
nego z ul. Tarnogórską, na wyso-
kości zakrętu przed skrzyżowa-
niem z ul. Witkiewicza, długości 
ponad 80 m, będzie zrealizowane 
zadaszoną pochylnią (3 m szero-
kości, w tym metrowy pas dla nie-
pełnosprawnych) i schodami tej 
samej szerokości. Do końca po-
chylni zostanie doprowadzona 
droga dojazdowa z zatoką prze-
znaczoną na postój taxi i chodni-
kiem szerokości od 2,5 do 6,5 m. 
Planuje się również umieszczenie 
w tunelu i w jego sąsiedztwie ka-
mer monitorujących. Przygotowa-
nia do wyłonienia wykonawcy 
trwały od maja br. Oferty złożyły 
dwie firmy z Katowic oraz przed-
siębiorstwa z Sosnowca, Szczeci-
na i Zawiercia. Wygrało Przedsię-
biorstwo Robót Kolejowych  
sp. z o.o. z Katowic. Firma PRK 
otrzyma z kasy miejskiej za wyko-
nanie zadania prawie 4.613.000 zł 

- Pomysł połączenia placu 
dworcowego z ulicą Tarnogórską 
nie zrodził się w ostatnim czasie. 
Na początku lat dziewięćdziesią-
tych mówiło się głośno o takiej po-
trzebie i nikt jej nie negował.  
W pierwszej kadencji samorządu,  
w latach 1990-94, dyskutowano  
w Radzie Miejskiej na ten temat. 
Zastanawiano się: tunel czy kład-
ka nad torami? Andrzej Gałażew-
ski, ówczesny prezydent miasta, 
zlecił nawet opracowanie wstęp-
nego projektu tego zamierzenia. 
Wykonało go katowickie Biuro 
Projektów Kolejowych, sugerując 
jako rozwiązanie tunel. Zadanie 
jest stosunkowo drogie i trudne. 

B Y Ł O ,  B Ę D Z I E : 



Jednym z problemów jest to, że 
inwestycja będzie realizowana na 
terenie należącym do PKP i to na 
dodatek tam, gdzie istnieje czynna 
infrastruktura kolejowa. Tunel bę-
dzie budowany w wykopie otwar-
tym. Z tego więc powodu trzeba 
będzie rozebrać, a następnie od-
tworzyć, bądź przełożyć tory, trak-
cję i inne urządzenia. To wymaga 
licznych uzgodnień, także finanso-
wych. Bo na przykład 500.000 zł, 
których oczekują od miasta PKP 
tytułem rekompensaty za utrud-
nienia i straty związane z realiza-
cją inwestycji (tzw. zajęcie pasa 
drogowego, torowiska), to moim 
zdaniem zbyt dużo – wyjaśnia Ja-
nusz Moszyński, zastępca prezy-
denta Gliwic. (maj) 

CZYSZCZENIE POTOKU 
W Brzezince przeprowadzono 

prace przy renowacji i konserwacji 
koryta potoku Kozłówka – infor-
muje Wydział Środowiska UM. 
Oczyszczono i odmulono dno 
oraz wykoszono trawy rosnące na 
skarpach. Celem robót było utrzy-
manie drożności koryta Kozłówki, 
uregulowanej w latach 1999-2001. 
Przedsięwzięcie zostało sfinanso-
wane przez Śląski Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Kato-
wicach, przy wsparciu gminy Gli-
wice. Wyasygnowano na ten cel 
10 tysięcy złotych ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(ok. 30% kosztów całego zada-
nia). Wykonawcą robót było Rejo-
nowe Gospodarstwo Pomocnicze 
Śląskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych z Raciborza. 
(luz) 

NIERUCHOMOŚCI ZMIENIAJĄ 
GOSPODARZY 

Prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz wydał zarządzenia 

dotyczące gospodarki nierucho-
mościami. Obiekty przy ul. Wawel-
skiej 2 (budynek, dwa garaże  
i wiata) oddano w 10-letnie uży-
czenie Komendzie Miejskiej Policji 
z przeznaczeniem na siedzibę 
dzielnicowego komisariatu w So-
śnicy. Powodem podjęcia takiej 
decyzji była konieczność przedłu-
żenia dotychczasowej umowy 
użyczenia nieruchomości. Budy-
nek przy ul. Bojkowskiej 20a prze-
kazano natomiast w 10-letnią 
dzierżawę Towarzystwu Oświato-
wemu „FILOMATA”, z przezna-
czeniem na siedzibę prywatnego 
gimnazjum i liceum ogólnokształ-
cącego. Umowa dzierżawy 5-kon-
dygnacyjnego obiektu nie będzie 
obejmować znajdujących się  
w nim dwóch mieszkań, zajmowa-
nych przez prywatnych najemców. 

Zapadła też decyzja o prze-
prowadzeniu nieograniczonych 
przetargów czynszowych na loka-
le użytkowe w dwóch obiektach 
komunalnych na terenie miasta. 
Dotyczy to: 10 pomieszczeń  
o łącznej powierzchni użytkowej 
133 m2 na pierwszym piętrze bu-
dynku przy ul. Kaszubskiej 2 oraz 
parterowego pomieszczenia o  
pow. 27 m2 w kamienicy przy  
ul. Głogowskiej 2. (luz) 

EKOLOGICZNA  
MODERNIZACJA 

W Przedsiębiorstwie Energe-
tyki Cieplnej w Gliwicach zmoder-
nizowano kocioł cieplny typu  
WR-25. Zainstalowano w nim 
elektrofiltr o wysokiej sprawności 
(99,78%). Efektem modernizacji 
ciepłowni będzie – jak się przewi-
duje – zmniejszenie zużycia pali-
wa o ok. 6370 ton rocznie oraz 
wydatne ograniczenie szkodliwej 
emisji zanieczyszczeń pyłowych 
(o ok. 195 ton rocznie) i gazowych 

(o ok. 14,2 tys. ton rocznie). Uro-
czyste przekazanie do eksploata-
cji zmodernizowanego kotła wraz 
z elektrofiltrem nastąpi o godz. 
12.00 we wtorek, 14 października 
br., na terenie PEC przy ul. Kró-
lewskiej Tamy. (luz) 

DZIEŃ EDUKACJI  
NARODOWEJ 

 We wtorek, 14 października br., 
w siedzibie Gimnazjum nr 6  
w Sośnicy (ul. Przedwiośnie 2) od-
będą się miejskie uroczystości  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Wezmą w nich udział przedstawi-
ciele władz miejskich, oświato-
wych i kościelnych. Podczas spo-
tkania zostaną wręczone dorocz-
ne nagrody Śląskiego Kuratora 
Oświaty oraz Prezydenta Gliwic. 
Otrzymają je wyróżniający się pe-
dagodzy z gliwickich placówek 
oświatowych. Początek uroczysto-
ści – godz. 12.00. (luz) 

JUBILEUSZ PONTYFIKATU 
*** Dla uczczenia 25-lecia pontyfi-
katu Papieża Jana Pawła II w Ka-
tedrze p.w. Św. Apostołów Piotra  
i Pawła w Gliwicach odbędzie się 
uroczysty koncert – misterium 
„Pod znakiem miłosierdzia”  
w wykonaniu znanych artystów 
scen wrocławskich. Spektakl  
w połączeniu z mszą świętą za-
planowano na niedzielę, 12 paź-
dziernika br. Początek – godz. 
18.30. (luz) 

*** W niedzielę, 12 październi-
ka br., o godz. 12.00 w Willi Caro 
rozpocznie się koncert „Przekro-
czyć próg nadziei”, przygotowany 
również w ramach obchodów.  
W programie znajdą się kompozy-
cje Bacha, Haendla, Schuberta 
oraz fragmenty dzieła Jana Pawła 
II „Tryptyk Rzymski”.  

Wystąpią: Joanna Ciupa 

B Y Ł O ,  B Ę D Z I E : 
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(mezzosopran), Beata Musialska 
(akompaniament), Anna Pazdieje-
wa (skrzypce), Maria Stokowska 
(recytacje). (al) 

PIĄTKI Z EUROPY 
W dniach od 7 do 10 paździer-

nika br. w Gliwicach jest rozgrywa-
ny turniej eliminacyjny Klubowego 
Pucharu Europy w Piłce Nożnej 
Pięcioosobowej. Zawody pod au-
spicjami UEFA odbywają się w hali 
sportowej przy ul. Sikorskiego 132 
w Sośnicy. Przed ich rozpoczę-
ciem zmodernizowano obiekt i do-
stosowano go do potrzeb prestiżo-
wej imprezy sportowej z udziałem 
zagranicznych drużyn piłkarskich. 
Roboty polegały głównie na wy-
mianie siedzisk na widowni oraz jej 
rozbudowie o dodatkowe miejsca 
dla widzów. Dzięki temu w hali 
znajduje się 800 wygodnych 
miejsc siedzących dla kibiców. Mo-
dernizacja obiektu objęła też m.in. 
remont lokalnego węzła cieplnego. 

Prace w całości sfinansowano ze 
środków budżetu miejskiego.  
W turnieju „UEFA FUTSAL CUP 
2003” bierze udział gliwicka druży-
na P.A. Nova. (luz) 

SPOTKANIE  
AMAZONEK 

Gliwickie Stowarzyszenie 
Amazonek obchodzi piątą roczni-
cę istnienia. Z tej okazji w ponie-
działek, 13 października br., 
w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych odbędzie się uro-
czyste spotkanie. Wezmą w nim 
udział kobiety zrzeszone w gliwic-
kim stowarzyszeniu oraz osoby 
wspierające ich działalność. Za-
proszono również reprezentantki 
Klubów Amazonek z województwa 
śląskiego. Spotkanie rozpocznie 
się o godz. 16.00.  

Gliwickie Stowarzyszenie 
Amazonek pomaga kobietom po 
amputacji piersi, a także przed 
operacją. Panie dzielą się swoimi 

doświadczeniami i wspierają psy-
chicznie. Dyżurują w poniedziałki 
w godzinach od 16.00 do 18.00  
w GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21 
(tel. 238-24-55). Można kontakto-
wać się z nimi także pod numerem 
telefonu: 0 603 382 539. (al) 

     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”. 

B Y Ł O ,  B Ę D Z I E : 

PATRONATY  PREZYDENTA 
MIASTA 

♦ 7 – 10 października, turniej 
eliminacyjny Klubowego Pucharu 
Europy w Piłce Nożnej Pięciooso-
bowej, hala sportowa przy ul. Si-
korskiego. Organizator: Klub 
Sportowy P.A. NOVA 

♦ 13 października, spotkanie Gli-
wickiego Stowarzyszenia Amazo-
nek z okazji piątej rocznicy dziłal-
ności ,  Gl iwick ie Centrum  
Organizacji Pozarządowych przy  
ul. Jagiellońskiej. Organizator: 
Gliwickie Stowarzyszenie Amazo-
nek  
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dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl 

tygodnik 



GLIWICE – DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ 
Miasto, w którym szanuje się niemiecką przeszłość  
i rozwija współpracę 
 

Od niedawna, za sprawą rzetelnego artykułu Thomasa Rosera („FR”, 16.08.2003), w Gliwicach więcej mówi 
się o Frankfurcie, choć daleko jeszcze do tak bliskich relacji, jakie łączą Gliwice z bliźniaczym miastem Dessau, 
czy z Kolonią, gdzie działa zaprzyjaźniony Gleiwitzer Kreis. Współpracę z Niemcami gliwicki samorząd ceni 
szczególnie wysoko i robi wszystko, co możliwe, by przełamywać stereotypy. Głównie u siebie. Nie oglądając się 
na innych. W mieście pełnym pomników niemieckiej obecności wychowujemy młodzież na pełnowartościowych 
Europejczyków, którzy miarą własnego patriotyzmu potrafią zrozumieć patriotyzm młodych Niemców 
i przedstawicieli innych narodów. 

Zaczynamy od szkół. Na wniosek aktywnie tu działającej Mniejszości Niemieckiej – w trzech szkołach podsta-
wowych i w dwóch gimnazjach – język niemiecki nauczany jest jako język ojczysty, a zainteresowane dzieci mo-
gą uczyć się niektórych przedmiotów po niemiecku w gimnazjum dwujęzycznym. Z kolei w liceach – rozszerzona 
nauka języka pozwala gliwickim uczniom co rok zdobywać tytuły laureatów w ogólnopolskich olimpiadach języka 
niemieckiego. Przoduje w tym VI Liceum w Gliwicach, które na co dzień współpracuje z Deutsche Jugend in Eu-
ropa ze Stuttgartu. Spis imprez związanych z nauką języka niemieckiego tylko w tym liceum liczy 6 stron gęste-
go druku, a powtarza się tam często nazwisko wybitnego nauczyciela, Aleksandra Lubiny, oraz wymieniany jest 
gliwicki Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, niezmiernie zasłużony we wspieraniu inicjatyw oświatowych. Po-
nadto – znajdujemy tam nazwy wielu miast, instytucji, konkursów i imprez niemieckich. Nawet jedno 
z przedszkoli (nr 21) nawiązało współpracę z zaprzyjaźnionym przedszkolem ekologicznym „Postelblum” z De-
ssau, a Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 współpracował z Gimnazjum im. Otto von Guericke z Magdebur-
ga w ramach programu „Sokrates”. Do ciekawszych inicjatyw należy również „adoptowanie” i ratowanie zapo-
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Gliwice nie zaprzestaną działań na rzecz wychowania młodzieży w duchu przyjaźni między narodami.  
 



 

mnianych obiektów historycznych przez prywatne liceum „Filomata”. M.in., we współpracy z Konsulatem Nie-
mieckim z Wrocławia, badane są dzieje XIX-wiecznego przemysłowca, Wilhelma Hegenscheidta, a jego nisz-
czejący grób jest przywracany do dawnej świetności. 
Ze względu na geograficzną bliskość i wieloletnie więzy przyjaźni, najczęściej gliwicka młodzież spotyka się ze 
swoimi rówieśnikami z Dessau. Najpierw są to zorganizowane imprezy sportowe lub kulturalne, a później rodzą 
się z nich bezpośrednie kontakty całych rodzin. Na przykład zawodnicy z Dessau uczestniczyli w ubiegłym roku 
w turnieju piłkarskim oraz w Biegu Pokoju, startującym spod wieży historycznej Radiostacji Gliwickiej. Z kolei 
drużyna polska uczestniczyła w V Międzynarodowym Biegu Miejskim w Dessau. Można też wymienić grupy 
taneczne i muzyczne, które na przemian występują w obydwu miastach. Zespoły z Dessau uczestniczą w waż-
niejszych imprezach gliwickich, takich jak obchody 750-lecia Miasta Gliwice czy coroczne Dni Europy, organizo-
wane wraz z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej. Odpowiednio – zespoły gliwickie występują w  Dessau, a 
przoduje w tej artystycznej wymianie gliwicka Szkoła Muzyczna. Co roku dzieje się coś nowego i nie sposób 
nawet ogarnąć wszystkich form aktywności. 
Gliwice są miastem sukcesu, miastem zamożnym (jak na warunki polskie). Dlatego możemy sobie pozwolić na 
pewne gesty i działania artystyczne, które nie należą do najpilniejszych, ale które świadczą o dobrej woli i deter-
minacji obecnych władz samorządowych. W ubiegłym roku Rada Miejska postanowiła znacznym nakładem 
środków uchronić od zniszczenia i wyeksponować stary pomnik (przy ul. Wiejskiej), poświęcony żołnierzom nie-
mieckim, którzy zginęli w I wojnie św. W tym roku na jednym z cmentarzy zostanie odsłonięta tablica, na której 
napis, uzgodniony z Gleiwitzer Kreis, brzmi następująco:  
 

TU W ZBIOROWEJ MOGILE SPOCZYWAJĄ SETKI POMORDOWANYCH GLIWICZAN – KOBIET  
I MĘŻCZYZN – OFIAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH 1945 R. PAMIĘTAJMY O NICH -  SĄ ONI DLA NAS  

WEZWANIEM DO POKOJU I TOLERANCJI.  
R.I.P.  

PREZYDENT MIASTA GLIWICE, STOWARZYSZENIE GLEIWITZER KRES. GLIWICE 2003 
 

Ten nowy pomnik nawiązuje do tragicznego dla Gliwic roku 1945, kiedy to w wyniku alianckich postanowień, 
zawartych w Poczdamie, usankcjonowano wcześniejsze decyzje Stalina o „przesunięciu” terytorium Polski na 
zachód. Z administrowanych przez Armię Czerwoną Gliwic wysiedlano Niemców, a na ich miejsce przyjeżdżali 
(w takich samych bydlęcych wagonach) Polacy, którym odbierano mieszkania we Lwowie i na polskich Kresach 
Wschodnich. W mieście panował sowiecki terror, odwet i grabież całych fabryk, co dopiero od niedawna mogło 
stać się przedmiotem badań naukowych. Dla uczczenia wszystkich gliwiczan, zwłaszcza niemieckich cywilów, 
którzy stracili życie w różnych wojnach – w roku 2001 na zlecenie gliwickiego samorządu prof. Krzysztof Nitsch 
wykonał monumentalny pomnik poświęcony „Gliwiczanom ofiarom wojen i totalitaryzmów”. Drugie dzieło tego 
samego artysty głosi od ośmiu lat pod wieżą Radiostacji Gliwickiej: „Pamiętając o przeszłości – z myślą 
o przyszłości”. Gliwicki samorząd podjął również zakrojoną na kilka lat akcję przypominania i honorowania sław-
nych gliwiczan, a byli to prawie wyłącznie Niemcy i niemieccy Żydzi. 
 

Nie dzielimy pamięci na „lepszą” i „gorszą”. We wrześniu gliwickie Muzeum zorganizowało Europejskie Dni 
Dziedzictwa Kulturowego pod auspicjami Rady Europy. Wyeksponowano zabytki architektury, sztuki i inżynierii 
prawie wyłącznie niemieckiej. Bo w czasach komunistycznych nic wartościowego w Gliwicach nie powstało, a 
kilka pomników i budowli wzniesionych w ostatnich latach nie równoważy jeszcze dziedzictwa niemieckiego, 
którego się nie ukrywa, lecz ujawnia się wszystkie jego walory. Polscy historycy nie mają wątpliwości, że Gliwi-
ce pod panowaniem pruskim i niemieckim przeżyły dwa wieki największego rozwoju w swojej 750-letniej historii. 
Jest to m.in. przedmiotem współpracy z Towarzystwem Historycznym z Bottrop. Gliwickie Muzeum (wraz z Mu-
zeum w Dessau) współorganizuje również co dwa lata dużą imprezę plastyczną dla młodzieży: „Zaproszenie do 
mojego miasta”. 

Gliwice nie zaprzestaną działań na rzecz wychowania młodzieży w duchu przyjaźni między narodami. Starych 
ludzi już nie zmienimy. Oni będą nadal dyskutować. Niech dyskutują, ale w Gliwicach najważniejsze są nie dys-
kusje, lecz działania. Niekoniecznie nawet na rzecz pojednania, bo ono w młodym pokoleniu już się dokonało, 
ale na rzecz coraz lepszej współpracy. 
 
 

Andrzej Jarczewski  
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Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, tel. 230 67 18, 232 11 01, e-mail: gtm@teatry.art.pl, www.teatr.gliwice.pl 

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

8 października 2003 r. (środa) 10.00 „KOT W BUTACH” 
10 października 2003 r. (piątek) 18.30 „ORFEUSZ W PIEKLE” 

12 października 2003 r. (niedziela) 18.00 „WESOŁA WDÓWKA“ 

13 października 2003 r. (poniedziałek) 9.00 i 11.00 IV JESIENNE TEATRAŁKI – „PINOKIO” 
Teatr „Banialuka” z Bielska-Białej 

15 października 2003 r. (środa) 9.30 i 11.30 IV JESIENNE TEATRAŁKI – „MR SCROOGE” 
Teatr „Banialuka” z Bielska-Białej 

17 października 2003 r. (piątek) 19.00 „FOOTLOOSE – WRZUĆ LUZ” 
GOŚCINNIE – grupa breakdance z filmu Dagmary Drzazgi „Bobrek Dance” 

18 października 2003 r. (sobota) 19.00 „FOOTLOOSE – WRZUĆ LUZ” 

19 października 2003 r. (niedziela) 18.00 „HELLO DOLLY!” 

Sto  lat  d la  

„Foot loose!”  

  To już prawie rok temu z siłą eksplozji atomowej wybuchnął na scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego „Footloose –  
wrzuć luz!” 15 listopada Marek Kaliszuk jako Ren po raz pierwszy zaśpiewał: „Skończone na dziś – do domu czas iść” i od tego cza-
su… wszystko się zaczęło. Tyle że nasi fani po „codziennej harówce” wcale nie uciekają do domów, zmierzają raczej prosto na wi-
downię GTM, gdzie za każdym razem wraz z młodymi mieszkańcami Bomont na nowo przeżywają życiową Rewolucję. 
 Dodać trzeba, że premiera „Footloose” była naprawdę nadzwyczajnym wydarzeniem. Chyba nigdy w Polsce nie miała do tej 
pory miejsca europejska prapremiera broadwayowskiego musicalu – żaden nasz teatr nie wyprzedził pod tym względem Londynu, 
Paryża, Wiednia czy Berlina. Skoro więc wydarzenie było wielkie, może nawet historyczne, pomyśleliśmy, że – jak przy wszystkich 
doniosłych okazjach – również rocznicę premiery moglibyśmy w jakiś sposób uświetnić. A że Pierwsze Urodziny „Footloose” zbliżają 
się wielkimi krokami, postanowiliśmy wyprawić naszemu solenizantowi imprezę. Musical nie gościł od kilku miesięcy na scenie, uznali-
śmy więc, że jego wznowienie będzie doskonałą okazją na naszą uroczystość. Urodzinowa impreza odbędzie się przez to kilka tygo-
dni wcześniej, bo już 17 października, ale – mamy nadzieję – nie zapeszymy… 
 Niespodzianek będzie kilka. Każdy fan „Footloose” wie, kto podczas spektaklu zbiera największe oklaski. Oczywiście – tanecz-
no-akrobatyczna grupa „Rean” ze swoim liderem Łukaszem Skowronem. Kto wie, może uda nam się podwoić siłę braw, skoro posta-
nowiliśmy z okazji urodzin podwoić liczbę tancerzy breakdance… Grupa taneczna BLACK SYSTEM z Bytomia, znana m. in. z filmu 
dokumentalnego Dagmary Drzazgi Bobrek Dance, nie tylko wystąpi w spektaklu, ale jej członkowie zaprezentują swoje umiejętności 

również w przerwie na specjalnie przygoto-
wanej mini-scence breakdance. Szacowne 
wnętrza Gliwickiego Teatru Muzycznego 
zamienią się też tego dnia w galerię graffiti – 
w tym otoczeniu popisy Bobrek dance’owcó-
e’owców będą pewnie wyglądać jeszcze 
efektowniej. Jednak przede wszystkim wi-
dzowie obejrzą odświeżone i doładowane 
kolejną dawką pozytywnej energii 
„Footloose”, które po przerwie – mamy na-
dzieję – zabrzmi jeszcze głośniej niż dotych-
czas. 
 Zapraszamy więc do „wrzucenia 
luzu” z „Footloose” i Gliwickim Teatrem Mu-
zycznym jak najczęściej – już od 17 paź-
dziernika. 

Jacek Mikołajczyk 
 
  

Foto: Tomasz Zakrzewski 



PAŹDZIERNIK 2003 R. 
 
8 października – obszar na lewo od ulicy Przyszowskiej, os. 

Kosmonautów wraz z ulicą Strzelców 
Bytomskich oraz ulicami przyległymi 

9 października –  obszar pomiędzy ulicą Główną, Oświęcimską a 
torami kolejowymi 

10 października –  dzielnica Czechowice 
 

 
Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z okazji bezpłatnego 
pozbycia się niepotrzebnych sprzętów, które należy 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 gminę Gliwice. 
 

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.  

HARMONOGRAM WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
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O G Ł O S Z E N I A  I  K O M U N I K A T Y  

Instrukcje dla oferentów  za cenę 15 zł (piętnaście zł) można ode-
brać w siedzibie zamawiającego:  w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, parter,  Biuro Obsługi Interesantów ( BOI) 
na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów. 
Informacje i wyjaśnienia dotyczące Instrukcji dla oferentów można 
uzyskać w BOI na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetar-
gów w siedzibie zamawiającego. 
Termin składania ofert: 24 października 2003 do godz. 9.00. 
Miejsce składania ofert::  BOI  stanowisko ds. zamówień publicz-
nych i przetargów w siedzibie zamawiającego. 
Wadium:  2 000 zł. (słownie : dwa tysiące zł. )  
Termin pożądany realizacji zamówienia: do 5 grudnia  2003 r.  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 24 października 

2003 r. o godz. 10.00  w sali nr 254. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązują-
cych preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone 
wstępną kwalifikacją. 
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy : 

1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia, 

2. spełniają wymogi określone w art. 22.2 ustawy o za-
mówieniach publicznych. 

Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:  
cena – 100 %. 

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:  
„Montaż energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w Gliwicach – drugi przetarg ”  

Wymagany termin wykonania: 28 listopada 2003 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł  można 
odebrać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, 
parter – stanowisko ds. zamówień publicznych, w godz.  7.30-15.30 
(w czwartki do 18.00) lub za zaliczeniem pocztowym. 
Informacje i wyjaśnienia dotyczące 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 w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki do 
18.00). 
Termin składania ofert: 20 października 2003 r. do godz. 10.00. 
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego, BOI – stano-
wisko ds. zamówień publicznych.  

Termin otwarcia ofert: 20 października 2003 r. o godz. 11.00  
w sali nr 254 Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązują-
cych preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone 
wstępną kwalifikacją. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy : 
– spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 
♦ spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy o zamówie-

niach publicznych. 
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie  
(w  % ): cena – 100 %. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na  
kontynuację wymiany stolarki okiennej w NZOZ w Gliwicach – II etap 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie 
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o 
działalności gospodarczej (Dz.U Nr 183 z dnia 5 listopada 2002 r., 
poz. 1522). 
W celu uzyskania wszelkich informacji oraz niezbędnych druków 

zapraszamy do punktu Informacji oraz stanowisk Dowodów 
Osobistych, znajdujących się w holu głównym Urzędu Miejskiego 
– w Biurze Obsługi Interesantów, ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-
65, 239-12-54, 231-24-80, 239-12-39, 239-13-44, 239-13-45, 239-
12-46). 

Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Dowodów Osobistych uprzejmie przypomina wszystkim 
mieszkańcom Gliwic, że od dnia 1 stycznia 2003 r. wprowadzony został ustawowy obowiązek wymiany dowodów osobistych 

(książeczkowych) wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. w następujących terminach: 

1. od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. - wydanych w latach: 1962-1972 
2. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - wydanych w latach: 1973-1980 
3. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - wydanych w latach: 1981-1991 
4. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - wydanych w latach: 1992-1995 
5. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - wydanych w latach: 1996-2000 

Zgodnie z art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce 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 wyka-
zy nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 

- nr 314 do dnia 16.10.2003 r., 

- nr 315 do dnia 16.10.2003 r., 
- nr 317 do dnia 22.10.2003 r. 

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

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Krystyna Sufleta 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE INFORMUJE 
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O G Ł O S Z E N I A  I  K O M U N I K A T Y  

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31 października 2003 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł  można 
odebrać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, 
parter – stanowisko ds. zamówień publicznych, w godz.  7.30-15.30 
(w czwartki do 18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.  
Informacje i wyjaśnienia dotyczące 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-w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki  
do 18.00). 
Termin składania ofert: 13 października 2003 r. do godz. 10.00. 

Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego, BOI – stano-
wisko ds. zamówień publicznych.  
Termin otwarcia ofert: 13 października 2003 r. o godz. 11.00  
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązują-
cych preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone 
wstępną kwalifikacją.  
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi 
określone 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 przetarg nieograniczony na 
„Przebudowę wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21” 

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,  
działający w imieniu Gminy Gliwice, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wysokość czynszu na  n .w. garaże 

Przetarg odbędzie się 24 października 2003 r. o godz. 10.00 w 
pokoju 310 przy ul. Zwycięstwa 13, III piętro, oficyna. Garaże oglą-
dać można 21 października 2003 r. w godzinach  podanych w 
tabelce. Oferty w zamkniętych kopertach należy  składać do  23 
października 2003 r. do godz. 14.00 w Sekcji Obsługi Lokali Użytko-
wych, III  piętro, ul. Dolnych Wałów 11. Na kopercie należy podać 
nazwisko i adres oferenta oraz adres garażu , którego oferta  
dotyczy. 
 
Oferta winna zawierać: 
1. datę sporządzenia oferty, 
2. imię, nazwisko i adres oferenta, 
3. adres garażu, 
4. oferowaną wysokość stawki czynszowej za 1 m² powierzchni 
garażu  - cyframi i słownie, 
5. podpis osoby uprawnionej. 
 
W przypadku przystąpienia do przetargu firm, spółek, osób prowa-
dzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw itp. do oferty 
należy dołączyć: 
1. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważne  

6 miesięcy) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (ważne 1 miesiąc), 

2.   kserokopię decyzji nadania numeru identyfikacyjnego NIP  
i REGON wraz z następującymi dokumentami: 

a. dowodem uiszczenia wadium i opłaty manipulacyjnej  
(kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, oryginał 
do wglądu przy składaniu ofert), 

b. oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią regulaminu prze-

targu, kartą stanu technicznego garażu, stanem technicznym 
garażu i wzorem zaparafowanej przez siebie umowy najmu 
garażu, 

c. oświadczeniem , że oferent nie zalega z opłatami z tytułu 
najmu innych lokali stanowiących własność Gminy Gliwice 
(mieszkanie, lokal użytkowy). 

 
Osoby przystępujące do przetargu w imieniu osób fizycznych lub 
prawnych składają stosowne pełnomocnictwa na piśmie z podpi-
sem notarialnie potwierdzonym.  
Prace remontowe związane z przygotowaniem garażu do użytko-
wania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.  
Przystępujący  do przetargu winien najpóźniej w dniu 23 październi-
ka 2003 r.  wpłacić w kasie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  
ul. Dolnych Wałów 11 , Biuro Obsługi Klienta  (w godz. 7.00 do 
13.00) wadium w wysokości podanej w tabelce oraz opłatę manipu-
lacyjną w wysokości 30 zł. 
W przypadku przystąpienia do przetargu na kilka garaży należy dla 
każdego garażu złożyć osobną ofertę oraz wpłacić wadium i opłatę 
manipulacyjną. 
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego oraz sta-
nem technicznym garażu i wzorem umowy najmu można zapo-
znać się w Sekcji Obsługi Lokali Użytkowych  ZBM-ITBS Sp. z o.o. 
ul. Dolnych Wałów 11 III piętro w godzinach urzędowania. 
Jeżeli wygrywający przetarg nie podpisze umowy w dniu przetargu, 
a najpóźniej w następnym dniu roboczym po przetargu, wadium 
przepada na rzecz ZBM I TBS Sp. z o.o. 
Organizator przetargu, zastrzega sobie prawo wycofania garażu  
z przetargu bez podania przyczyny.  

Lp. Adres garażu Pow. użytko-
wa (m²) 

Cena minimalna za 
1m² pow. użytko-

wej (zł.) 
Wadium (zł.) Godziny oględzin 

1. Dworcowa 45 12,94 3,00 500,00 800 – 815 

2. Na Piasku 3 14,25 2,50 500,00 800 - 815 

3. Na Piasku 3 15,66 2,50 500,00 815 - 830 

4. Na Piasku 12c 15,53 4,00 500,00 840 - 855 

5. Jagiellońska 10 13,41 2,50 500,00 920 - 935 

6. Królewskiej Tamy 57-59 19,95 2,00 500,00 1000 - 1015 

7. Baildona 15 19,82 3,50 500,00 1025 - 1040 

8. Daszyńskiego 8 13,30 3,00 500,00 800 - 815 

9. Daszyńskiego 171 13,60 2,00 500,00 830 - 845 

10. Daszyńskiego 431 13,68 3,00 500,00 910 - 925 

11. Helska 1 38,00 2,50 500,00 1000 - 1015 

12. Górnych Wałów 9 24,26 6,00 500,00 800 - 815 

13. Kokoszki 15,56 4,00 500,00 900 - 915 

14. Kopalniana – Bojkowska 35 27,30 3,00 500,00 800 - 815 

15. Kopalniana – Bojkowska 35 16,91 3,00 500,00 820 - 835 

Uwaga: do zaproponowanej przez oferenta ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%  



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

pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest w serwisie internetowym urzędu miejskiego na stronie www.um.gliwice.pl 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy, zawiadamia o ogłoszeniu postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu dwustopniowego  

na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody oraz instalacji środków korekcyjnych wody obiegowej  
na terenie PEC Gliwice Sp. z o.o. 

Termin składania ofert wstępnych: 23 października 2003 r. do godz. 10.00 
 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o., ul. Królewskiej Tamy zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na wykonanie awaryjnych remontów technologicznych sieci ciepłowniczych w Gliwicach 
Termin składania ofert: 18 listopada 2003 r. do godz. 09.00 
Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2003 r. o godz. 09.30 

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

na wykonanie zasilania elektroenergetycznego komór pomiarowych na wodociągach  
przy ul. Sikorskiego, Elsnera, Na Łuku i Św. Marka w Gliwicach 

Termin składania ofert: 21 października 2003 r. do godz. 09.00 
Termin otwarcia ofert: 21 października 2003 r. o godz. 10.30 

 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,  ogłasza przetarg nieograniczony  
na dostawę urządzeń do rejestracji parametrów sieci wodociągowej 

Termin składania ofert: 23 października 2003 r. do godz. 09.00 
Termin otwarcia ofert: 23 października 2003 r. o godz.10.00 

 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, ogłasza przetarg nieograniczony  
na wykonanie prac geologicznych likwidacji wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych  

Nr 1, Nr 2, Nr 2a, Nr 3 i Nr 9 ujęcia wód podziemnych GLIWICE- ŁABĘDY 
Termin składania ofert: 16 października 2003 r.  do godz. 09.00 
Termin otwarcia oferty: 16 października 2003 r. o godz. 10.00 

 
 

Zespół Szpitali Nr 2 ul. Radiowa 2 w Gliwicach, zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego (o wartości poniżej 30 000 euro) na przygotowanie i dostawę posiłków dla pacjentów Szpitala Miejskiego Nr 3 

przy ul. Radiowej 2, Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Kozielskiej 8 
Termin składania ofert:  20 października  2003 r. do godz. 10.00 

Termin otwarcia ofert: 20 października 2003 r.  o godz. 10.00 
 
 

Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 1 w Gliwicach, ul. Kościuszki 29, zawiadamia  
o ogłoszeniu  przetargu nieograniczonego  na dostawę  preparatów dezynfekujących 

Termin składania ofert: 16 października  2003 r. do godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert: 16 października  2003 r  o godz. 10.30 

 
 

Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 1 w Gliwicach, ul. Kościuszki 29, zawiadamia  
o ogłoszeniu  przetargu nieograniczonegona dostawę  środków farmaceutycznych 

Termin składania ofert: 20 listopada  2003 r. do godz. 09.00 
Termin otwarcia ofert: 20 listopada  2003 r. o godz. 10.00 

 
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, 

ul. Warszawska 35b, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  
na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej 15 (oficyna) w Gliwicach 

Termin składania ofert: 13 października 2003 r. do godz. 8.00 
Termin otwarcia ofert: 13 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 dobudowy przewodów kominowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 15 
Termin składania ofert: 13 października  2003 r. do godz. 8.00 
Termin otwarcia ofert: 13 października 2003 r. o godz. 10.00 

11 11 

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 



KINO AMOK 

 8 – 9 października: „Daleko od nieba” 
(godz. 16.00, 20.15), „Zabawy z bronią” 
(godz. 18.00) 

 10 – 16 października: „Daleko od nieba” 
(godz. 16.00, 18.00), „Zabawy z bronią” 
(godz. 20.00) 

KINO- TEATR „X”  

 8 – 9 października: „Pogoda na jutro” 
(godz. 18.15, 20.00) 

 10 października: GUS EYRE – koncert 
(godz. 18.00) 

 11 października: „Pogoda na jutro” (godz. 
18.15, 20.00) 

 12 października: „Pogoda na jutro” (godz. 
16.30, 18.15, 20.00) 

 13 – 16 października: „Pogoda na jutro” 
(godz. 18.15, 20.00) 

KINO „BAJKA” 

   8 – 9 października:  „Stara baśń. Kiedy 
słońce było bogiem”  (godz. 10.00, 16.00, 
18.00, 20.00), „Pewnego razu w Meksyku. 
Desperado 2” ( godz. 22.00) 

   10 – 16 października:  „Spirited. W krainie 
bogów”  (godz. 16.00), „Pewnego razu w 
Meksyku. Desperado 2”  (godz. 18.00, 
20.00) 

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

♦ lektor języka angielskiego – wykształcenie wyższe, uprawnienia pedagogiczne, miejsce pracy: Gliwice, 
♦  farmaceuta – wykształcenie wyższe, umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, mile widziana 

znajomość angielskiego lub niemieckiego, miejsce pracy : Bytom, 
♦ lekarz ginekolog – wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera, znajo-

mość angielskiego lub niemieckiego, miejsce pracy: Bytom, 
♦ prawnik – wykształcenie wyższe prawnicze, miejsce pracy: Gliwice, 
♦ handlowiec – wykształcenie wyższe budowlane, znajomość branży budowlanej (konstrukcje stalowe), 

miejsce pracy: Mikołów, 
♦ inżynier mechanik (spawalnictwo) – wykształcenie wyższe, miejsce pracy: Zabrze, 
♦ technik budowlany – wykształcenie średnie, uprawnienia budowlane, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: 

teren Śląska, 
♦ mechanik samochodowy – wykształcenie średnie, absolwent, miejsce pracy: Gliwice, 
♦ pielęgniarka środowiskowa – wykształcenie średnie medyczne, doświadczenie, prawo wykonywania 

zawodu, miejsce pracy: Gliwice, 
♦ cukiernik – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice, 
♦ sprzedawca – wykształcenie zawodowe lub średnie, minimum sanitarne, umiejętność obsługi kas fiskal-

nych, miejsce pracy: Gliwice, 
♦ fotograf-laborant – wykształcenie średnie, doświadczenie, miejsce pracy: Zabrze, 
♦ dekarz – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice i okolice, 
♦ kafelkarz – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice i okolice, 
♦ murarz – min. 2 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice, 
♦ gipsiarz – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice i okolice, 
♦ monter instalacji gazowych (samochody osobowe) – wykształcenie zawodowe lub średnie, doświad-

czenie, miejsce pracy: Gliwice, 
♦ lakiernik samochodowy – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice, 
♦ spawacz – min. 3 lata doświadczenia, uprawnienia EN 287-1  MAG, miejsce pracy: Knurów, 
♦ monter konstrukcji stalowych – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: teren kraju, 
♦ tokarz-frezer – doświadczenie, miejsce pracy: Knurów. 

P o w i a t o w y  U r z ą d  P r a c y  i n f o r m u j e . . .   
c z y l i  p r a c a  „ o d  z a r a z ” 

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