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RZĄD POZBYŁ SIĘ KŁOPOTU
Z początkiem bieżącego roku przestały obowiązywać dotychczasowe 

przepisy, obligujące władze centralne do ponoszenia kosztów funkcjonowa-
nia powiatowych urzędów pracy obejmujących zasięgiem swojego działa-
nia obszar przekraczający granice jednego powiatu. Ucierpiały na tym m.in. 
Gliwice. Tutejszy Powiatowy Urząd Pracy obsługuje nie tylko gliwiczan, ale 
również mieszkańców wielu okolicznych miejscowości. Zadanie finansowa-
nia działalności PUP obciążyło zaś wyłącznie budżet Gliwic. W połowie lip-
ca br. prezydent Gliwic zwrócił się więc z wnioskiem do ministra finansów 
o zrefundowanie kwoty ponad 250 tysięcy zł z budżetu państwa. Tyle pienię-
dzy wydano bowiem w pierwszym półroczu br. na rzecz gliwickiego powiatu 
ziemskiego. 

W ministerialnej odpowiedzi nadesłanej do Gliwic w połowie września br. 
stwierdzono, że zmienił się charakter niektórych zadań realizowanych przez 
samorządy powiatowe. Teraz wiele z nich musi radzić sobie we własnym 
zakresie z utrzymywaniem powiatowych urzędów pracy, obejmujących za-
sięgiem swojego działania obszar przekraczający granice jednego powiatu. 
Tylko nieliczne powiaty mogą obecnie otrzymywać środki finansowe z dwu-
procentowej rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa. Powiat grodzki 
Gliwice nie znalazł się jednak w tym gronie – poinformowała  Elżbieta Su-
chocka-Roguska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Dlaczego tak 
się stało? 

- Rząd najwidoczniej przestrzega praw Janosika: zabrać bogatszym, ofia-
rować biedniejszym. W praktyce jest to bulwersujące postępowanie władz 
centralnych, obarczających samorządy dodatkowymi zadaniami, bez przeka-
zania im pieniędzy na ten cel – komentuje Marek Jarzębowski, rzecznik pra-
sowy UM. (luz)
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AKTYWNI NA EMERYTURZE
*** We wtorek, 5 października br., o godz. 17.00 w Centrum Edukacji im. Jana Pawła II 

obok Katedry p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła rozpocznie się walne zgromadzenia 
członków i sympatyków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas spotkania zostaną 
podsumowane działania organizacji w minionym roku akademickim oraz przedstawione 
plany na najbliższe miesiące. 

*** Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza zainteresowanych na uroczystą inaugurację 
roku akademickiego 2004/2005. Odbędzie się ona w czwartek, 7 października br., w  sali 
sesyjnej Urzędu Miejskiego. Część artystyczną wypełni koncert uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Gliwicach oraz recital Ireny Staniek, laureatki telewizyjnego 
programu „Droga do gwiazd”. Przewidziano również pokaz sztuk walki w wykonaniu 
reprezentantów Gliwickiego Klubu Karate Kyokushin. Początek – godz. 16.00. (al)

Krzepnie Śląskie Centrum Logistyki 
w Gliwicach przy ul. Portowej, świad-
czące usługi składowe, przeładunko-
we, spedycyjne i celne. Teren centrum 
obejmuje ponad 47 ha, wraz z obszarem 
Portu Gliwice, a w sąsiedztwie znajduje 
się kolejnych 18 ha. 

Jest to węzeł, oferujący sprawnie zorganizowany transport 
intermodalny – kolej, drogi oraz szlak wodny. Bogata infrastruk-
tura daje spore możliwości. Warto wspomnieć, że dysponuje ono 
np.14.000 m2 powierzchni magazynowych, place składowe mają 
pojemność 200.000 ton, a strzeżony parking mieści 160 tirów. Na 
terenie centrum działa już 30 podmiotów, zatrudniających ponad 
500 osób. Codziennie towary dostarcza 40 wagonów kolejowych, 
10 barek i 100 samochodów. Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach 
staje się więc ważnym ogniwem sieci logistycznych. Jego zada-
niem jest łączenie przedsiębiorstw o międzynarodowym zasięgu 
działania z podmiotami lokalnymi (rzepa)

CZWARTEK JAZZOWY
W czwartek, 30 września br., w siedzibie Śląskiego Jazz Clubu przy Placu Inwalidów 1 

w Gliwicach wystąpią śląskie zespoły jazzu tradycyjnego w koncercie pt. „DIXIELAND 
& SWING JAM”. Zaprezentują się grupy: „Daily Jazz Combo” z Gliwic oraz „South Sile-
sian Brass Band” z Rybnika. W programie imprezy przewidziano również jam-session 
z udziałem gości. Początek – godz. 20.00. Wstęp wolny. Współorganizatorem konceru 
jest gliwicki samorząd. (luz)

TRANSPORT INTERMODALNY

Nowootwarty zakład produkujący układy zasilające 

Teraz szlakiem wodnym przemieszcza się 225 tys. ton towarów rocznie. 
Możliwości - to 1 mln ton
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ODBLASKOWE
PIERWSZAKI

W dniach 1 i 5 października br. w hali 
sportowej przy ul.  Jasnej w Gliwicach po-
jawią się liczne grupy uczennic i  uczniów 
pierwszych klas gliwickich szkół podstawo-
wych. Maluchy wezmą udział w czterech 
spotkaniach pod nazwą „Odblaskowe 
pierwszaki”. Celem przedsięwzięcia jest 
poprawa bezpieczeństwa dzieci, prze-
bywających poza domem. W programie 
spotkań przewidziano prelekcje na temat 
zasad bezpiecznego przechodzenia przez 
ulice, występ teatru „Nie-Wielki” z Opola, 
a także wręczenie maluchom opasek odbla-
skowych oraz kolorowanek pt. „Wychowanie 
komunikacyjne”, Organizatorami edukacyj-
nych imprez są: samorząd miasta Gliwice 
i Komenda Miejska Policji w Gliwicach. 
Spotkania będą się rozpoczynać o godz. 
11.15 oraz o godz. 12.30. (luz)
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NIE CHCĄ PŁATNEJ AUTOSTRADY
Stowarzyszenie Bezpieczne Gliwice 
zorganizowało w  minioną środę kon-
ferencję prasową pod hasłem „NIE 
- dla płatnej autostrady”. W gmachu 
Ratusza na gliwickim Rynku pojawili 
się m.in. prezydenci, burmistrzowie 
oraz wójtowie miast i gmin ziemi 
gliwickiej. 

W pełni solidaryzowali się oni ze 
stowarzyszeniem, które stanowczo 
sprzeciwia się planom wprowadzenia 
opłat za lokalny przejazd przyszłą au-
tostradą A4 na trasie od węzła Sośnica 
do węzła Kleszczów. Uczestniczący 
w konferencji samorządowcy z pobli-
skich miejscowości nie ukrywali, że 
w przypadku pobierania opłat za ruch 
lokalny na autostradzie kierowcy będą 
jeździli po okolicznych drogach, a to do-
prowadzi do ich szybkiego zniszczenia. Rozpoczęto więc akcję zbierania podpisów pod apelem o ustanowienie bezpłatnego przejazdu 
lokalnego na tym odcinku A4. - Ewentualne opłaty za korzystanie z tego fragmentu autostrady byłyby znacznym ograniczeniem dla 
zmotoryzowanych gliwiczan i mieszkańców powiatu gliwickiego, a uciążliwy ruch samochodowy nadal przebiegałby przez zatłoczone 
centrum miasta. Byłaby to również oczywista dyskryminacja Gliwic na tle innych miast aglomeracji górnośląskiej. Warto zdać sobie 
sprawę, że odcinek A4 od węzła „Murckowska” w Katowicach do węzła „Sośnica” będzie bezpłatny dla ruchu lokalnego - wyjaśnia 
prezes stowarzyszenia, Andrzej Nowak. (luz)

GONIEC Z LISTEM
Od 4 maja br. część korespondencji Urzędu Miejskiego w Gliwicach jest dorę-
czana adresatom na terenie miasta za pośrednictwem gońców. W tym celu w UM 
zatrudniono już pięciu nowych pracowników. Obecnie zadecydowano o rekrutacji 
kolejnych dwóch osób. Decyzję podjęto po przeanalizowaniu realizacji dotych-
czasowych zadań. 

Przyjęcie następnych gońców wpłynie na poprawę warunków pracy - nastąpi zmniej-
szenie obsługiwanych rejonów oraz zostaną zapewnione ewentualne zastępstwa. Nowi 
pracownicy - jak poprzednio - zostaną wyłonieni spośród osób bezrobotnych, zarejestro-
wanych w tutejszym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Gońcy roznoszą listy polecone oraz dostarczane za potwierdzeniem odbioru. Zostali 
zaopatrzeni w legitymacje służbowe, które muszą okazać na żądanie osoby przyjmującej 
przesyłkę. Wprowadzenie nowego sposobu doręczania korespondencji pozwoliło na obni-
żenie administracyjnych kosztów funkcjonowania urzędu. W okresie od maja do sierpnia 
br. zaoszczędzono ponad 100 tysięcy złotych z budżetu miejskiego - już po odliczeniu 
kosztów wynagrodzenia gońców i przygotowania dla nich stanowisk pracy. W tym czasie 
dostarczyli oni ponad 20,5 tysiąca przesyłek. Obliczono, że zatrudniając 7 gońców, miasto 
zyska w 2005 roku ponad 300  tysięcy zł oszczędności. (al)

RAJD RATOWNIKÓW DROGOWYCH
W niedzielę, 3 października br., w Gliwicach odbędzie się Rajd Ratowników Dro-

gowych. Przygotowuje go Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony 
Środowiska, działająca przy Auto – Moto – Klubie Gliwice. Celem imprezy jest przede 
wszystkim pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności w udzielaniu 
pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Organizatorzy chcą także  propagować zasady 
bezpieczeństwa i  kultury na drogach. Rajd wyruszy spod siedziby AMK Gliwice przy 
ul. Pszczyńskiej 114 o godz. 11.30. W programie znajdą się: próby sprawnościowe na 
placu manewrowym, próby ratownicze dotyczące zabezpieczenie wypadku i pomocy 
osobom poszkodowanym oraz sprawdziany pisemne. W imprezie mogą uczestniczyć 
ratownicy drogowi PZM, posiadający ważną legitymację oraz książeczkę ratownika 
drogowego. Zgłoszenia są przyjmowane w AMK w poniedziałki i piątki w godzinach od 
11.00 do 19.00, we wtorki, środy i czwartki od godz. 7.00 do 16.00. Patronat nad rajdem 
objął prezydent Gliwic Zygmunta Frankiewicza.  (BM)

DZIEŃ RODZIN
 GLIWICKICH

W sobotę, 2 października br., na Placu 
Krakowskim będzie obchodzony Dzień 
Rodzin Gliwickich. Impreza rozpocz-
nie się o godz. 15.00, a zakończy się 
o godz. 22.00. W programie znajdą się 
m.in. pokazy tańca i sztuk walki, pre-
zentacje młodzieżowych zespołów mu-
zycznych z Gliwic oraz koncerty gwiazd 
– zespołów Jeden Osiem L i Oddziału 
Zamkniętego. 

Tegoroczna edycja Dnia Rodzin Gli-
wickich zostanie przeprowadzona pod 
hasłem „Ulica nie zastąpi rodzica”. Na 
Placu Krakowskim będzie działało stoisko 
informacyjne organizatorów akcji pod tym 
samym tytułem. Specjalne stanowisko 
przygotuje Stowarzyszenie „GTW” – po-
mysłodawca całego przedsięwzięcia oraz 
Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie 
„Gigant”. Obydwa stowarzyszenia  stworzyły 
w Gliwicach tzw. punkty pedagogów ulicy. 
Skupiają one wykwalifikowaną kadrę oraz 
wolontariuszy. W wybranych częściach 
Gliwic wyszukują oni zaniedbane dzieci, 
które potrzebują pomocy. Na sobotę prze-
widziano również uroczyste wręczenie 
nagród zwycięzcom piłkarskiego Turnieju 
Świetlic Dla Dzieci i Dzikich Drużyn, który 
rozegrano 26 września br. Patronat nad 
Dniem Rodzin Gliwickich objął prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (al)
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KSIĄŻKI 
W SUSZARNI

Dobiegają końca prace, których ce-
lem jest włączenie Filii nr 14 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej do Filii nr 30. 
Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada 
Miejska podczas czerwcowej sesji. 
W efekcie z końcem czerwca br. Filia 
nr 14 MBP w dzielnicy Czechowice 
przestała funkcjonować. Decyzję uza-
sadniono spadkiem liczby czytelników 
oraz złymi warunkami funkcjonowania 
placówki, zagrażającymi zdrowiu pra-
cowników i powodującymi niszczenie 
zbiorów. Dokumentacja, dotycząca 
czytelników, została już przeniesiona 
do Filii nr 30 przy ul. Wolności w Ła-
będach. Zarejestrowało się tam do tej 
pory 26 osób z Czechowic. Cały księgo-
zbiór, złożony z około 5  tysięcy pozycji, 
trafił natomiast do budynku Biblioteki 
Centralnej przy ul. Kościuszki. Książki 
poddano tam suszeniu i wentylacji. Wi-
doczne na nich były skutki zawilgocenia 
i zagrzybienia oraz oznaki starzenia się 
papieru takie, jak na przykład zmiana 
faktury czy koloru. Po kilku tygodniach 
wyselekcjonowano ze zbioru około 300 
pozycji, które mogą być udostępniane 
czytelnikom. Spośród nich przydatne 
tytuły wybrała głównie Filia nr 30. 
Pozostałe książki muszą być jeszcze 
suszone. Po wstępnej ocenie ich sta-
nu wiadomo, że znaczna część trafi na 
makulaturę. (al)

GENESIS W GLIWICACH
W sobotę i w niedzielę, 2 i 3 października br., obok Ruin Teatru Miejskiego (od strony 

ul. Kłodnickiej) Teatru „A” zaprezentuje swój najnowszy spektakl. Będzie to polska premiera 
ulicznego przedstawienia pt. „Genesis”. Początek pokazów - godz. 20.00. Widowisko powstało 
na kanwie pierwszych dziewięciu rozdziałów Księgi Rodzaju. Stanowi próbę plastycznej 
interpretacji starożytnego tekstu, który w metaforycznych skrótach ujmuje pradzieje świa-
ta i rodzaju ludzkiego, opisuje stworzenie kosmosu, narodziny i grzech pierwszych ludzi, 
zbrodnię Kaina oraz historię potopu. Odwołując się do znanych powszechnie wątków, Teatr 
„A” pyta o ich znaczenie w dzisiejszym świecie. Sięgając do tradycji europejskiej, próbuje 
dotrzeć do aktualnych i żywotnych odniesień. Przygotowanie przedstawienia zostało dofi-
nansowane ze środków budżetu miejskiego. (BM)

CODZIENNE DYŻURY
Od 1 października br. pracownicy Wydziału Architektury i  Urbanistyki UM będą obsłu-

giwać interesantów w formie stałych dyżurów pełnionych w poniedziałki i piątki od godz. 
8.00 do godz. 10.00, w środy od godz.13.00 do godz. 15.30 oraz we wtorki i czwartki w od 
godz. 13.00 do godz. 16.00. W tym czasie będą udzielać interesantom wszelkich informacji 
na temat indywidualnych spraw związanych z prowadzonymi w wydziale postępowaniami 
administracyjnymi. Wydział Architektury i  Urbanistyki mieści się na piątym piętrze gmachu 
UM. (luz)

SEZON KULTURALNY
W środę, 22 września br., zainaugurowano nowy sezon kulturalny w Klubie Garnizo-

nowym przy ul. Mieszka I. W saloniku Klubu otwarto wystawę „Akwarele” Konstantego 
Teodorowicza. Zmarły przed 20  laty artysta był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Od 1958 roku mieszkał w Gliwicach. Poza akwarelami, wykonywał prace gra-
ficzne i malarskie. Tematem pokazywanych obecnie dzieł są kwiaty i  pejzaże. W  Galerii 
„Miniatura” zorganizowano ekspozycję prac Lucyny Kalinowskiej pt. „Moje malowanie”. 
Autorka należy do Grupy Plastycznej „Zarys”, działającej przy Klubie Garnizonowym. Ob-
razy tworzy od ponad 30 lat. Obok pędzla chętnie korzysta ze szpachli i innych nietypowych 
narzędzi, które pozwalają na kreowanie ciekawych faktur. W bibliotece została natomiast 
zaprezentowana wystawa „Literatura na  starej pocztówce”, na którą złożyły się kartki 
z okresu dwudziestolecia międzywojennego XX wieku. Wszystkie trzy ekspozycje będą 
czynne do 24 października br. (al)

POŻEGNANIE LATA
W niedzielę, 3 października br., w Gliwickim Teatrze Muzycznym 
odbędzie się koncert „Pożegnanie lata”. Wystąpią  formacje 
„Andrzej Smolik i przyjaciele” oraz „15 Minut Projekt”. Począ-
tek – godzina 20.00. Imprezę organizuje Impresariat GTM przy 
współudziale gliwickiego samorządu.

Andrzej Smolik, klawiszowiec i producent, karierę muzyczną 
rozpoczął w zespole Wilki. Grał na fortepianie, organach, harmonijce 
i akordeonie. Po rozpadzie zespołu nadal współpracował z Robertem 
Gawlińskim, a także m.in. z grupami Myslovitz, Hey, z Kasią Nosowską 
i Krzysztofem Krawczykiem. Był producentem ich płyt, autorem muzyki 
i wykonawcą. W 2001 roku wydał pierwszy płytę solową. Następna 
ukazała się w roku 2003. Smolik jest laureatem „Fryderyka” i Paszportu 
„Polityki”. Był nominowany do tych nagród wielokrotnie, ale także do 
nagród MTV Music Awards i innych.

15 Minut Projekt powstał dwa lata temu. Założyli go dwaj muzycy: 
Jan Młynarski (perkusja) i Michał „Fox” Król (instrumenty klawiszowe). 
Jego twórcy opowiadają: postanowiliśmy zrobić piętnastominutowy 
materiał drum&bass’owy, z którym moglibyśmy wpadać na jam sessions 
– wyszło inaczej. Producentem powstałej w ten nietypowy sposób 
płyty był Jan Młynarski, perkusista grający na co dzień z Kayah. Spe-
cjaliści i słuchacze podkreślają, że wielkim walorem tego krążka jest  
brzmienie - niezwykle przestrzenne i oparte w większości na żywych 
instrumentach. (al)
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POMOC 
DLA NAUKOWCÓW

We wtorek, 28 września br., w budynku Rektoratu Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach nastąpiła uroczysta inauguracja działalności 
Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców (RCIdN). 

Powstało ono dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej oraz rodzi-
mego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. W Polsce funkcjonuje 
już  Krajowe Centrum Informacji dla Naukowców. Usytuowano 
je w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN 
w  Warszawie. Ponadto utworzono 10  regionalnych instytucji tego 
typu w 10 miastach Polski. Placówka gliwicka jest organizacyjnie 
powiązana z Działem Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej. 
Zakresem swojej działalności obejmie całe województwo śląskie. 
RCIdN będzie m.in. udzielać pomocy zagranicznym naukowcom 
w sprawach dotyczących legalizacji ich pobytu w naszym kraju, za-
łatwiania formalności ubezpieczeniowych, uczestnictwa w kursach 
językowych w regionie, uzyskiwania pozwoleń na pracę, opieki me-
dycznej oraz praw własności intelektualnej. Placówka zamierza też 
aktywnie pomagać polskim naukowcom poszukującym możliwości 
wyjazdu na stypendium za granicę. W tym celu zapewni dostęp 
do bogatego  zbioru informacji praktycznych na temat warunków 
pobytu w wybranym kraju. Z Regionalnym Centrum Informacji dla 
Naukowców można skontaktować się telefonicznie pod numerami 
237-13-29 lub 237-20-92. Czynny już jest śląski portal internetowy 
www.eracareers-poland.gov.pl/gliwice.html (luz)

TAFLA ZNOWU CZYNNA
W sobotę, 18 września br., otwarto lodowisko „TAFLA”. Od 

końca czerwca br. w obiekcie trwała tzw. przerwa technologicz-
na. W tym czasie dokonano przeglądu i remontu wszystkich 
urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 
lodowiska. Zamontowano też elektroniczne kasowniki biletów. 
„Tafla” będzie czynna przez cały tydzień - z wyjątkiem środy 
- w godzinach od 8.30 do 21.30. W dni powszednie do godz. 
17.00 bilet wstępu będzie kosztował 5 zł, a po godz. 17.00 - 8 zł. 
Natomiast w niedzielę i święta bilet w cenie 5 zł będzie można 
kupić do godz. 15.30. (BM)

- Choć pogoda nie dopisała i padał deszcz, na starcie stanęło 
46 osób – w większości uczniów gliwickich szkół. Trasa o długo-
ści kilkunastu kilometrów wiodła ścieżkami rowerowymi, drogami 
polnymi i mniej uczęszczanymi ulicami, przez dzielnicę Ostropa 
do Placu Krakowskiego. Tam uczestnicy rajdu dołączyli do innych 
rowerzystów, którzy przyjechali aby wziąć udział w zlocie uczniów 
gliwickich szkół. W sumie na Placu Krakowskim zgromadziło się 126 
miłośników dwóch kółek – informuje Janusz Jabłoński z Wydziału 
Edukacji UM. Najliczniej reprezentowane było 
Gimnazjum nr 4 i właśnie ta szkoła otrzymała 
główną nagrodę zlotu – dofinansowanie do 
wycieczki w wysokości 500 zł. 

Rowerzyści przejechali następnie w pele-
tonie, zabezpieczonym przez eskortę Straży 
Miejskiej i Policji, do budynku Urzędu Miejskie-
go. Towarzyszyli im również sportowcy z Grupy 
Kolarskiej Gliwice oraz z Grupy Maratończyków 
Gliwickich „Opel Polska Gliwice”. Na skwerze 
przed siedzibą magistratu funkcjonariusze 
Komendy Miejskiej Policji zorganizowali akcję 
bezpłatnego znakowania rowerów. Przed-
stawiciele Turystycznego Klubu Kolarskiego 
im. Władysława Huzy przygotowali konkursy 
sprawnościowe dla rowerzystów. Członkowie 
Grupy Kolarskiej Gliwice pokazali swoje umiejęt-
ności podczas pokazów cyklotrialu. W „Dniu bez 
samochodu” przeprowadzono też dwa szkolne 
konkursy, popularyzujące idee akcji. Uczniowie 
podstawówek i gimnazjów mogli uczestniczyć 
w KONKURSIE NA PLAKAT, a uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych w KONKURSIE NA FOTOREPORTAŻ. Gliwicki 
samorząd, który był głównym koordynatorem przedsięwzięcia w 
naszym mieście, ufundował dla uczestników rowerowych imprez 
praktyczne upominki: odblaskowe opaski, tylne czerwone światła 
oraz koszulki z hasłami popularyzującymi turystykę rowerową: 
„Wsiądź na rower – jedź po zdrowie” oraz „Samochodem gdy 
muszę – rowerem gdy chcę”. (al)

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 
W środę, 22 września br., w Gliwicach - podobnie jak w wielu innych europejskich miastach  - był obchodzony „Dzień bez 
samochodu”. O godz. 17.00 pod Radiostacją rozpoczął się rajd rowerowy. 

NOWOCZESNY STUDENT
W czwartek, 7 października br., w godzinach od 9.00 do 

16.00, w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach przy ul. Akademickiej, odbędą się II Targi 
„Nowoczesny Student”. Powinny one ułatwić młodym ludziom 
dostęp do szczegółowych informacji o kursach językowych 
i edukacyjnych, zarobkowych wyjazdach zagranicznych oraz 
studenckich ubezpieczeniach. Zwiedzający będą mieli też okazję 
zapoznać się z ofertami banków, dotyczącymi kredytów i kont 
dla osób studiujących. Imprezę organizuje Stowarzyszenie 
Studentów „BEST” Gliwice. Patronat nad nią objął prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz. (BM)
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AMAZONKA
Małgorzata Kaliszewska z Gliwic zdobyła złoty medal 

w Mistrzostwach Polski Amazonek. Zawody zorganizo-
wano w dniach od 17 do 19 września br. w Bolęcinie 
w województwie małopolskim. Patronowało im utworzo-
ne niedawno stowarzyszenie „W DAMSKIM SIODLE”. 
Medalistka jest uczennicą drugiej klasy licealnej w „Sz-
kole z charakterem” im. Edyty Stein w Gliwicach. Przed 
dwoma laty otrzymała stypendium prezydenta Gliwic 
za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce. Od 1998 
roku trenuje w klubie jeździeckim LKJ Lewada w Za-
krzowie w województwie opolskim. Dodać warto, że 
jazda w damskim siodle, przeznaczonym do siedzenia 
bokiem na koniu, wymaga odpowiednich umiejętności 
jeździeckich. (luz)

W lokalnej prasie pojawiają się od czasu do czasu wypowiedzi 
mieszkańców Gliwic, zaniepokojonych rezygnacją z budowy 
obwodnicy drogowej miasta. Wyrażają oni oburzenie z powodu 
zaniechania działań w tej sprawie przez władze samorządowe, 
które ich zdaniem w pełni akceptują zatłoczone ulice w centrum 
miasta, korki, hałas i zanieczyszczanie powietrza.  

Obawy dotyczące zaniechania budowy obwodnicy są nieuzasad-
nione. Zachowano się racjonalnie. Skoro obecnie nie można pozyskać 
zewnętrznych środków – przede wszystkich unijnych – na współfi-
nansowanie rzeczonej inwestycji, to trzeba zmienić tzw. priorytety. 
Na bardzo kosztowne przedsięwzięcia należy bowiem bezwzględnie 
zdobywać pieniądze z zewnątrz.  Miasto starało się o pieniądze na 
budowę obwodnicy z przedakcesyjnego funduszu unijnego ISPA. 
Otrzymało jednak z Warszawy odpowiedź negatywną. Stwierdzono, 
że nie jest to możliwe, bo z tego samego funduszu pochodzą finanse 
na gliwicki odcinek autostrady A4, który ma pełnić rolę „autostradowej 
obwodnicy miasta”. Taki jest obecny stan sprawy, co nie przekreśla 
pierwotnych planów, tylko niektóre zamierzenia odsuwa w czasie. 
Prace przygotowawcze - poprzedzające budowę miejskiej obwodnicy 
- trwają. Od roku 2000 objęły one jej południowo - zachodnią część. 
Wykonano projekt budowlany odcinka od DK 4 do ulicy Bojkowskiej. 
Wytyczono przebieg drogi dojazdowej na odcinku od ul. Bojkowskiej 
do ul. Pszczyńskiej, po śladzie nieczynnych torów byłej KWK Gliwice. 
W następnym roku kontynuowano prace projektowe i uzgodnienia. 
Wykonano np. projekt budowlany i wykonawczy połączenia ul. Boj-
kowskiej z ul. Pszczyńską. W roku 2002 trwały prace m.in. nad 
dostępem do A4 na południowo - zachodnim odcinku planowanej 
obwodnicy czy nad przebudową sieci c.o. i kabla telemetrycznego 
w rejonie węzła z DK 4. Rok ubiegły, to prace na odcinku południowym. 
Opracowano m.in. projekt budowlano – wykonawczy dla odcinka od 
ul. Ku Dołom do ul. Rybnickiej, od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej 
oraz dla węzła na DK 88 i odcinek od DK 88 do ul. Kozielskiej. Koszt 
wymieniowych przedsięwzięć – w latach 2000–2003 - wyniósł łącznie 
6.762.766 zł. (rzepa)

KOCHAJĄ MODELARSTWO
W Lesznie Wielkopolskim rozegrano Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Swobodnie Latających klasy F1A. Dobre wyniki uzy-

skali zawodnicy z Gliwic. Mistrzem Polski został po raz dziewiąty Stanisław Kubit. W pierwszej dziesiątce uplasowało się ponadto 
kilku gliwickich modelarzy: Dariusz Dradra (czwarte miejsce), Wojciech Siódmok (szóste) oraz Czesław i Tomasz Zioberowie (ósme 
i dziewiąte miejsce). Mają oni  szansę reprezentować w przyszłym roku nasze miasto i kraj w Mistrzostwach Świata Modeli Latajacych 
w Argentynie.

Dobrze powiodło się też gliwiczanom, którzy wzięli udział w  międzynarodowych imprezach dla modelarzy. Junior Krzysztof Je-
żewski z Ośrodka Modelarstwa Lotniczego wywalczył wraz z dwoma kolegami z Rybnika i Nowego Targu  tytuł drużynowego mistrza 
Europy w zawodach modeli sterowanych mechanicznie klasy F1E. Mistrzostwa zostały rozegrane w miejscowości Rana w Republice 
Czeskiej. Jerzemu Motłochowi, studentowi Politechniki Śląskiej, przypadł  zaś m.in. w udziale tytuł drużynowego wicemistrza świata 
w klasie zdalnie sterowanych modeli rakietoplanów S8E/P. Zawody przeprowadzono w Dęblinie. Były to Mistrzostwa Świata Modeli 
Kosmicznych. Trzecie miejsce w rozegranych w Stalowej Woli zawodach o Puchar Świata wywalczył natomiast Adam Krawiec.  Star-
tował on w klasie modeli F1B z napędem gumowym. (luz)
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GODZINY ZWIEDZANIA
Willa Caro i Zamek Piastowski
wtorek, środa, piątek: od 9.00 do 14.30 
czwartek: od 11.00 do 18.00 
sobota, niedziela: od 10.00 do 15.00
Biblioteka w Willi Caro
od wtorku do piątku: od 9.00 do 15.00
Galeria w Ratuszu
od poniedziałku do piątku: od 11.00 do 17.00

-----------------------------------------------------------
Willa Caro
ul. Dolnych Wałów 8 a
tel.: 231-08-54, fax: 230-73-66
wystawy stałe:
• Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi górnoślą-

skich przemysłowców
• Kultura ludowa regionu gliwickiego 

XIX/XX w.

ROCZNICOWA KONFERENCJA 
W piątek, 1 października br., w godzinach od 9.00 do 

15.00 odbędzie się konferencja z okazji 60. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego. W programie spotkania znalazły się 
referaty pracowników naukowych wielu uczelni: „Międzynarodowe 
aspekty Powstania Warszawskiego” (prof. Marek M. Drozdowski 
– Warszawa), „Powstanie Warszawskie w świetle propagandy 
Trzeciej Rzeszy” (prof. Wacław Długoborski – Katowice), „Echa 
Powstania Warszawskiego w podziemiu antykomunistycznym 
w latach 1945 – 1947” (dr hab. Zygmunt Woźniczka – Katowice), 
„Powstanie Warszawskie na tle BURZY” (dr Andrzej Chmielarz 
– Warszawa), Powstanie Warszawskie w świetle archiwum IPN” 
(dr Jacek Sawicki – Warszawa), „Przygotowanie do powstania 
powszechnego na Śląsku i jego przebieg” (dr Mieczysław 
Starczewski – Warszawa). 

MUZYKA I POEZJA
W niedzielę, 3 października br., w Willi Caro odbędzie 

się koncert muzyki i poezji żydowskiej. Wystąpią: Henryka 
Januszewska (sopran), Franciszek Prus (akordeon), Andrzej 
Kocyba (kontrabas), Bernard Krzewczyk (recytacja). Początek 
– godz. 12.00.

UNIWERSYTET DLA WSZYSTKICH
Po wakacyjnej przerwie Muzeum w Gliwicach zaprasza 

na czwartkowe spotkania w ramach Uniwersytetu dla Wszyst-
kich. Przygotowano 26 tematów w następujących cyklach: 
„O sztuce XX wieku”, „Gliwice i Górny Śląsk - ludzie, historia, 
sztuka”, „Spotkania z architekturą”, „Muzeum w Gliwicach - ko-
lekcje, wystawy”. Wykłady będą organizowane w Willi Caro. 
W czwartek, 7 października br., inauguracyjny wykład pt. „Jaka 
historia Śląska?” wygłosi prof. Marek Czapliński z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Początek - godz. 17.00. 

Zamek Piastowski 
ul. Pod Murami 2, tel.: 231-44-94
wystawy stałe:
• Z dziejów Gliwic
• Przemysł w Gliwicach XIX/XX w.
wystawy czasowe:
• Narodziny przemysłu na Górnym Śląsku. XIX-wieczne mapy 

geologiczne

-----------------------------------------------------------

RATUJMY ZABYTKI 
Podczas II Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, 

18 i 19 września br., przeprowadzono publiczną zbiórkę 
pieniędzy na rzecz dwóch zabytków. W skarbonkach 
umieszczonych w kilku miejscach w mieście gromadzono 
środki na odrestaurowanie nagrobków na starym cmentarzu 
przy ul. Na Piasku oraz na odbudowę Teatru Miejskiego 
w Alei Przyjaźni. Komitet GDDK informuje, że w wyniku 
kwesty zebrano 3.378,19 zł. Na każdy z zabytków zostanie 
przekazana połowa tej kwoty. 

MUZEUM 
W GLIWICACH
www.muzeum.gliwice.pl

PROJEKT POLSKO - LITEWSKI
Stowarzyszenie „Silesia Nostra” zaprasza młodzież w wieku do 26 lat do udziału w polsko 

– litewskim projekcie „Nasz Dom – Unia Europejska”. Przedsięwzięcie będzie miało charakter 
konkursu plastycznego. Powinno umożliwić wyrażenie opinii w dyskursie pt. „Ja w Unii Europejskiej”. 
Swoje spostrzeżenia należy przedstawić poprzez wybrane formy plastyczne: plakaty, obrazy, ry-
sunki, szkice, grafiki, rzeźby lub fotografię. Prace trzeba nadesłać do 15 października br. na adres: 
Stowarzyszenie „Silesia Nostra”, ul. Jagiellońska 21, 44 – 100 Gliwice. Najlepsze dzieła zostaną 
zaprezentowane na wystawach pokonkursowych w Gliwicach i Wilnie. Patronat nad ekspozycją 
w naszym mieście objął prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w biurze stowarzyszenia przy ul. Chorzowskiej 56 w poniedziałki, środy i piątki w godzi-
nach od 10.00 do 16.00, pod numerem telefonu 334-73-42 oraz znaleźć na stronie internetowej 
www.naszdomue.prv.pl. (al)

NOMINACJA
Prezydent miasta powołał Małgorzatę Lachor na stanowisko powiatowego inspektora 

nadzoru budowlanego w Gliwicach. Była ona dotąd pracownikiem Powiatowego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego. Siedzibą instytucji jest gmach przy ul.  Zygmunta Starego 13 
w Gliwicach. (luz)

LIKWIDACJA 
ODDZIAŁU 

DERMATOLOGII
Z dniem 30 września br. ulegnie li-

kwidacji Oddział Dermatologii Szpitala 
nr 1 w Gliwicach. - Decyzja zapadła 
na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
z 29 kwietnia br., a powodem likwidacji 
były pogłębiające się straty finansowe 
oddziału - informuje Ewa Świderska, 
dyrektor placówki. Personel medyczny 
dermatologii znajdzie w większości za-
trudnienie w pozostałych jednostkach 
organizacyjnych szpitala. Dwóch leka-
rzy postanowiło natomiast odejść do 
innych placówek służby zdrowia. (luz)



PORADNIK
KONSUMENTÓW

MIEJSKI RZECZNIK
KONSUMENTÓW GLIWICE
Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, pok. 134
44-100 Gliwice
tel.: 239-11-70, fax: 231-27-25

JAK REKLAMOWAĆ USŁUGI BANKOWE?

Konsument nie musi zgadzać się ze stanowiskiem banku, wzywającego 
go na przykład do zapłaty dodatkowej prowizji czy odsetek. Gdy ma zastrze-
żenia, powinien złożyć pisemną reklamację w oddziale banku, którego spór 
dotyczy.

Pismo takie musi zawierać krótki opis zdarzenia oraz żądanie wyjaśnienia wąt-
pliwości – przykładowo podania podstawy prawnej prowizji bądź określenie sposobu 
naliczenia odsetek. Można również przytoczyć własny pogląd na sprawę i zwięźle go 
uzasadnić. Żądanie należy jednak sformułować jasno. Zarzuty natury pozameryto-
rycznej takie, jak ocena funkcjonowania banku i poszczególnych jej pracowników, nie 
powinny być zawarte w reklamacji, jeżeli bezpośrednio nie dotyczą istoty problemu. 
Warto wziąć pod uwagę możliwość, że kwestionowana decyzja banku mogła być po 
prostu wynikiem pomyłki i sprawa zostanie wyjaśniona.

Żaden akt prawny nie określa terminu i sposobu udzielania odpowiedzi na rekla-
mację. Przyjęto więc zasadę, że brak odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzy-
mania przez bank, może być powodem skierowania przez klienta skargi do Arbitra 
Bankowego. Wyjątkiem jest 90-dniowy termin rozpoznania reklamacji, określony 
ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Dotyczy on na przykład trans-
akcji dokonanych za pomocą kart elektronicznych. 

Mając jakiekolwiek problemy wynikające z umowy zawartej z bankiem, można 
zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów. Wyjaśni on treść umowy i przepro-
wadzi ewentualne mediacje z bankiem. Mogą one zażegnać konflikt bez potrzeby 
sięgania po rozstrzygnięcia Arbitra Bankowego czy sądu.

14 DNI 
DLA KONSUMENTA

Na podstawie przepisów ustawy o ochro-
nie niektórych praw konsumentów, od 
25 sierpnia br. osoba, która zamówi usługę 
finansową lub zawrze umowę uczestnictwa 
w funduszach inwestycyjnych „na odle-
głość”, bądź wykupi ubezpieczenie „przez 
telefon”, ma prawo odstąpić od zawartej 
w ten sposób umowy w terminie 14 dni 
bez ponoszenia konsekwencji, a nawet bez 
wskazania przyczyny odstąpienia. Przy innych 
umowach „na odległość” nadal obowiązuje 
10-dniowy termin rezygnacji, a w przypadku 
umów dotyczących ubezpieczeń osobowych 
30- dniowy. 

Umowa jest zawierana „na odległość”, na 
przykład przy pomocy poczty elektronicznej, 
telefonu, faksu czy formularza zamówienia. 
Dotyczy sytuacji, gdy brak jest jednoczesnej 
obecności stron w tym samym miejscu w mo-
mencie jej finalizowania. Złożenie propozycji 
zawarcia takiej umowy nie może odbywać się 
na koszt konsumenta.

CZEGO BANKI ROBIĆ NIE POWINNY?
• Pobieranie opłat za wypłaty gotówkowe z kasy lub 

bankomatu oraz za spłaty gotówkowe kredytu jest 
sprzeczne z prawem. 
Takie działania są niezgodne z dobrymi obyczajami i rażąco 

naruszają interes konsumenta. Powodują, że klienci nie mają 
bezpłatnego dostępu do własnych pieniędzy zgromadzonych na 
koncie. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat jest podsta-
wowym obowiązkiem banku, wynikającym z umowy rachunku 
bankowego. Wprawdzie jest to umowa odpłatna, ale bank pobiera 
już prowizję za prowadzenie konta. Odnosi także korzyści związane 
z obrotem powierzonymi środkami. Natomiast pobieranie opłat 
za spłatę gotówkową kredytu naraża konsumenta na dodatkowe 
koszty związane z wykonaniem umowy, podczas gdy bank po-
biera już wynagrodzenie za udzielenie kredytu - w postaci jego 
oprocentowania.
• Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji czy przeka-

zanie salda rachunku po dokonaniu operacji należy do 
obowiązku banku i powinno być bezpłatne. 
W Polsce posiadanie rachunku oszczędnościowo - rozliczenio-

wego kosztuje więcej niż w innych europejskich krajach. Nawet nie 
dokonując żadnych operacji płacimy kilkanaście złotych rocznie. 
Opłaty są ustawicznie podwyższane. Często konsumenci nie są 
o tym na bieżąco informowani. Prowizje są naliczane za niemal 
każdą czynność bankową. Przy niewielkich i średnich wkładach 
opłaty mogą nawet przewyższać odsetki. Tymczasem czynności 
te powinny być bezpłatne.
• Bank nie może dokonywać jednostronnych zmian re-

gulaminu i taryf. 
Każda taka zmiana tworzy nową umowę i wymaga akceptacji 

przez konsumenta. Klauzula zawarta w umowie, przyznająca ban-
kowi uprawnienie do dokonywania w każdym czasie dowolnych 
zmian treści umowy, prowadzi do uprzywilejowania banku i rażąco 
narusza interesy konsumentów.

Szczegółowy monitoring przeprowadzony przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w sektorze bankowym ujawnił jeszcze 
wiele innych nieprawidłowości. Banki nie przestrzegają na przy-
kład ustawy o kredycie konsumenckim, nie podając w ulotkach 
czy materiałach reklamowych całkowitych kosztów kredytu lub 
rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania. 

CZYTAJMY UWAŻNIE TREŚĆ UMOWY. PODPISUJMY DO-
KUMENT TYLKO WTEDY, GDY JEST DLA NAS ZROZUMIAŁY. 
ZAWSZE ŻĄDAJMY JEDNEGO FORMULARZA  DLA SIEBIE. 
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Trudno oprzeć się wrażeniu, że do problemu systemów 
argentyńskich ustawodawca podchodził dotąd jak przysło-
wiowy pies do jeża. Powszechnie było wiadomo, że przy 
zawieraniu tego rodzaju umów dochodzi do oszukiwania 
klientów. Zamiast skupić się na konkretnych pracach 
legislacyjnych, toczono ciągłe dyskusje - zakazać czy 
ucywilizować?

3 sierpnia br. weszła wreszcie w życie ustawa zakazująca 
prowadzenia lub organizowania działalności w systemie kon-
sorcyjnym. Łamiącym prawo grozi kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli wartość mienia zgromadzonego 
w celu finansowania zakupów w systemie argentyńskim jest 
wielka i przekracza tysiąckrotność minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, to organizator systemu może zostać uwięziony na czas 
od 6 miesięcy do 8 lat.

Ustawa nie rozwiązuje jednak problemu tych osób, które 
zawarły umowę przed 3 sierpnia 2004 r. Do rzecznika konsu-
mentów nadal wpływają skargi na różne konsorcja, towarzystwa 
i fundusze działające w tym systemie do lat. Trzeba wtedy szukać 
sprawiedliwości w sądzie i korzystać z przepisów obowiązujących 
przed wejściem ustawy w życie. Jest to bardzo trudne, bowiem 
sąd zwykle nie dopatrywał się w takich przypadkach przestępstwa. 
Umowy argentyńskie zawarte po 2 sierpnia br. są z mocy prawa 
nieważne oraz sprzeczne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji. Jeżeli mimo zakazu umowa taka zostanie zawarta, to 
należy zgłosić ten fakt miejskiemu rzecznikowi konsumentów.

Przygotowanie materiałów: Izabella Leśniewska-Drwięga, Miejski Rzecznik Konsumentów

Skargę na kwestionowane przez konsumenta czynności banku 
można skierować bezpośrednio do Arbitra Bankowego - Katarzyny 
Marczyńskiej (ul. Smolna 10 a, 00-375 Warszawa, tel.(22) 828-
14-00, 827-86-27, strona internetowa: www.zbp.pl/arbiter.php). 
Zgodnie z regulaminem Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego 
skargi składać mogą wyłącznie konsumenci, czyli osoby fizyczne 
zawierające umowę z bankiem, w celu bezpośrednio nie związanym 
z działalnością gospodarczą czy też zawodową. 

Wniosek o wszczęcie postępowania musi mieć formę pisem-
ną. Powinien zawierać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu 
kontaktowego, oznaczenie banku, którego dotyczy wniosek, 
dokładne określenie żądania wraz ze zwięzłym uzasadnieniem 
oraz załączniki w postaci kopii odpowiednich dokumentów. Należy 
również podać wartość przedmiotu sporu. Ponadto do wniosku 
trzeba dołączyć zaświadczenie, potwierdzające zakończenie po-

stępowania reklamacyjnego w banku, ewentualnie oświadczenie 
konsumenta, że nie uzyskał w terminie 30 dni odpowiedzi z banku 
na swoją reklamację. Występując z wnioskiem, konsument uiszcza 
opłatę w wysokości 50 zł na rachunek PKO BP S.A. XV/O Cen-
trum Warszawa 55 1020 1156 0000 7702 0008 8120. Arbiter nie 
rozpocznie żadnych działań dopóki suma ta nie zostanie wpłacona. 
Bank przegrywający sprawę ma obowiązek zwrócić konsumentowi 
kwotę opłaty. Natomiast w przypadku odrzucenia wniosku przez 
arbitra, opłata nie podlega zwrotowi. 

Orzeczenia arbitra bankowego dla banku są ostateczne. Bank 
obowiązany jest wykonać orzeczenie nie później niż w terminie 
14 dni od dnia otrzymania wypisu orzeczenia. Natomiast konsu-
ment niezadowolony z rozstrzygnięcia arbitra może skierować 
sprawę na drogę postępowania sądowego. 

Obecnie w polskim prawie nie ma 
bariery oprocentowania kredytów i poży-
czek, choć w ustawodawstwie międzywo-
jennym były takie uregulowania. Problem 
nadmiernych kosztów kredytu pojawia się 
w skargach napływających do miejskiego 
rzecznika konsumentów oraz wielu innych 
instytucji. Dotyczą one wysokości opro-
centowania, kosztów związanych z kredy-
tem oraz kosztów, które klient powinien 
ponieść w sytuacji nie wywiązywania się 
z zobowiązania. W naszym kraju istnieje 
całkowita dowolność w tej sprawie. Opro-
centowanie może dochodzić nawet do kil-
kuset procent. Trudno udowodnić wyzysk, 
a istniejące przepisy dotyczące lichwy są 
bezużyteczne.

Zjawisko to dotyczy już milionów osób 
w Polsce. Konsumenci popadają w coraz 
większe długi, co może z czasem spowo-
dować problemy społeczne. Dlatego ważne 
jest określenie  wysokości maksymalnych 
odsetek od kredytów i pożyczek, zwłaszcza 
zaciąganych na cele konsumpcyjne. 

Sejm pracuje obecnie nad projektem 
ustawy. Pojawiają się różne koncepcje. 
Jedna z nich zakłada, że wysokość odsetek 
może być wyższa jedynie o 1/3 od odsetek 

ustawowych. Odsetki ustawowe to obecnie 
12,25 % w skali roku. Jeżeli wysokość od-
setek przekroczyłaby wielkość maksymalną 
określoną ustawą, to wierzycielowi i tak 
przysługiwałyby tylko odsetki maksymal-
ne. W innym rozwiązaniu przewidziano, że 
roczna stopa kredytu konsumenckiego nie 
może przekraczać 150 % odsetek usta-

wowych. Natomiast maksymalny koszt, 
który ponosiłby konsument w związku 
z niewykonaniem swoich zobowiązań 
wynikających z umowy kredytowej, nie 
mógłby przekroczyć trzykrotności odsetek 
ustawowych od tej części kredytu, z której 
spłatą konsument zalega.

ZAKAZANE UMOWY ARGENTYŃSKIE

LICHWA CZYLI NADMIERNE OPROCENTOWANIE 
Od pewnego czasu toczy się w Polsce dyskusja nad prawnym uregulowaniem lichwy. Zderzają się poglądy za utrzy-

maniem swobody kształtowania treści umowy finansowej, a tym samym zasady gospodarki wolnorynkowej z argu-
mentami na rzecz ochrony konsumentów, broniącymi ich przed nadmiernym zadłużaniem.

Przykłady rozwiązania problemu lichwy w innych krajach.
Wielka Brytania - ustawa o kredycie konsumenckim pozwala na złożenie pozwu i to sąd 

orzeka czy oprocentowanie w konkretnej umowie kredytowej ma charakter lichwiarski.
Francja – zgodnie z kodeksem konsumenckim za lichwiarską uznawana jest pożyczka 

udzielona na procent przekraczający w momencie jej przyznania więcej niż 1/3 przeciętnego 
oprocentowania w instytucjach kredytowych w ostatnich 3 miesiącach.

Niemcy - kontrakt o kredycie ratalnym może być uznany według orzecznictwa sądo-
wego za nieważny, jeżeli jego oprocentowanie jest wyższe niż podwójne oprocentowanie 
rynkowe.

Włochy - lichwiarska stopa oprocentowania jest zdefiniowana ustawowo jako oprocen-
towanie przekraczające o więcej niż połowę przeciętny całkowity koszt kredytu, stosowany 
przez banki i pośredników finansowych, publikowany kwartalnie w dzienniku ustaw.

Belgia - przynajmniej raz na 6 miesięcy - po konsultacji z Radą Konsumencką Banku 
Narodowego - ogłaszana jest maksymalna stopa całkowitego rocznego kosztu kredytu 
w zależności od rodzaju, wysokości i okresu spłaty. Lichwa podlega sankcjom karnym, 
cywilnym i administracyjnym.

USA - poszczególne stany określają własne ustawowe stopy oprocentowania, powyżej 
których następuje oprocentowanie lichwiarskie. Wynoszą one na przykład: w  Alabamie 
- 8 %, na Florydzie - 18%.

SKARGA DO ARBITRA BANKOWEGO
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SUKCESY BOKSERÓW
*** Kolejne sukcesy odnieśli bokserzy z Gliwickiego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Carbo”. Tym razem prezentowali swoje umiejętności 18 i 19 wrze-
śnia br. podczas VIII Turnieju Bokserskiego im. W. Szylińskiego i M. Chudego 
w Częstochowie. W imprezie udział wzięło ponad 70  zawodników z całej Polski, 
urodzonych w latach 1986 - 1989. „Carbo” reprezentowało trzech sportowców. 
Każdy z nich dotarł do finału. Tomasz Sobczak zajął drugie miejsce w kategorii 
juniorów (57 kg), Dariusz Żołyniak wywalczył pierwsze miejsce w kategorii ka-
detów (57 kg), a Stefan Skrocki zwyciężył w kategorii kadetów (60 kg) i został 
uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Trenerem wyróżnionych bokserów 
jest Mieczysław Budzyński. 

*** Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo” prowadzi nabór do szkółki 
bokserskiej dla chłopców i dziewcząt urodzonych w latach 1988 - 1992. Zgłoszenia 
są przyjmowane w klubowej hali przy ul. Dubois 36 w poniedziałki, środy i piątki 
w godzinach od 16.30 do 18.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0502 831 177. Zawodnicy od połowy 
sierpnia br. ćwiczą już na profesjonalnym ringu. - Wcześniej wynajmowaliśmy ringi od innych klubów. Płaciliśmy nie tylko za wynajem, 
ale także za transport i montaż. Teraz możemy organizować zawody w dowolnym miejscu, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, 
jak i w plenerze - informuje Henryk Wilk, wiceprezes GUKS „Carbo”. Bokserzy zyskali nowy ring dzięki pomocy darczyńców. Projekt 
wykonał bezpłatnie inż. Jarosław Kamiński z Gliwic. Budowę i zakup materiałów sfinansowała gliwicka firma NOVAR. Pracami wykoń-
czeniowymi zajmowali się zawodnicy i trenerzy. (al)

INNOWACJE
W RETHMANNIE

Jedną z 9 gliwickich spółek komu-
nalnych jest firma RETHMANN-PUS 
(spółka z o.o.). W swoim obecnym 
kształcie funkcjonuje ona od 1 lipca 
2002 roku. Przedtem była jednooso-
bową spółką gminy Gliwice i nosiła 
nazwę „Przedsiębiorstwo Usług Sa-
nitarnych”. W wyniku prywatyzacji 
stała się wspólną własnością firmy 
RETHMANN RECYCLING w Warsza-
wie (80 % udziałów) i gminy Gliwice 
(20 % udziałów). 

Przedsiębiorstwo zajmuje się sprzą-
taniem terenów, wywozem śmieci i se-
gregacją odpadów, oczyszczaniem ka-
nalizacji deszczowej oraz odśnieżaniem 
dróg i placów nie tylko na terenie Gliwic, 
ale również w 51 innych miejscowościach 
województw śląskiego i opolskiego. Pod 
koniec ubiegłego tygodnia  w siedzibie 
firmy przy ul. Kaszubskiej zaprezento-

wano innowacje techniczne - nowoczesny sprzęt do wywozu śmieci 
i odśnieżania terenów. Firma wzbogaciła się o nowe pojazdy i urzą-
dzenia, umożliwiające – jak zapewniał wiceprezes zarządu spółki, 
Henryk Dylong – szybką i sprawną realizację świadczonych usług 
w zakresie inżynierii sanitarno-komunalnej. Poinformowano, że plany 
przedsiębiorstwa na przyszłość skupiają się wokół rozwoju selektyw-
nej zbiórki odpadów, dostarczanych specjalistycznym firmom, które 
dokonują ich dalszego przetwarzania. Niektóre z przedstawionych 
w trakcie pokazu innowacji technicznych wzbudziły szczególne 
zainteresowanie zgromadzonych specjalistów. Dotyczyło to zwłasz-
cza systemu GPS – nawigacji satelitarnej. Stwarza on możliwość 
precyzyjnego ustalenia aktualnej lokalizacji i dotychczasowej trasy 
przejazdu każdego z objętych nim pojazdów. Pozwala  np. na natych-
miastowe określenie miejsca pobytu śmieciarki, zamiatarki czy wozu 
do odśnieżania. Dla dyspozytora w przedsiębiorstwie komunalnym 
jest to bezcenne narzędzie pracy – podkreślono podczas ubiegłoty-
godniowego spotkania . (luz) 

MERCEDES UNIMOG - samochód do odśnieżania z zamontowaną solarką 

FRONT LADER - funkcjonalna śmieciarka z przednim załadunkiem 
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SPORT W KINIE
Kino „Amok” zaprasza na przegląd filmowy „Rusz 
swe ciało – trenuj mózg”. Impreza odbędzie się 
w dniach od 1 do 14 października br., a przygo-
towano ją w związku z obchodami Europejskiego 
Roku Edukacji poprzez Sport. 

W programie znajdą się następujące filmy: „Dzie-
ci niebios” (1 października), „Najlepsi z najlepszych” 
(2 października), „Trio z Belleville” (3 października), 
„Puchar Himalajów” (4 października), „Billy Elliot” 
(5 października), „Polska, gola!” (6 października), 
„Czekając na Joe” (7 października), „Samotność 
długodystansowca” (8 października), „Podkręć jak 
Beckham” (9 października), „Wielki błękit” (10 paź-
dziernika), „Wielki bieg” (11 października), „Sportowiec 
mimo woli” (12 października), „Klincz” (13 paździer-
nika), „Football Factory” (14 października). Początek 
wszystkich seansów przewidziano na godz. 18.00. 
Niektórym projekcjom będą towarzyszyć spotkania ze 
sportowcami. Kino „Amok” odwiedzą: piłkarz Henryk 
Bałuszyński (6 października),  himalaista Krzysztof  
Wielicki (7 października), komentator sportowy Bohdan 
Tomaszewski (11 października), mistrzyni kickboxingu 
Anna Kasprzak (13 października). (al)

OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, Plac Inwalidów Wojennych 12, 
ogłasza I ustny przetarg na 

sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowych części gruntu 
położonego przy ul. Staromiejskiej 42.

13 października 2004 r. o godz. 9.30 odbędzie się I ustny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowych 
części gruntu - położonego w Gliwicach przy ulicy Staromiejskiej 42 – użytkowy nr II, o pow. 98,08 m2, mieszczący się w budynku położonym na działce nr 
60/1, ark. mapy 10, obręb Łabędy o pow. 863 m2, zapisanej w KW 46693.
Cena wywoławcza nieruchomości: 
20.732,00 zł + 22 % VAT tj. 25.293,04 zł w tym: 

cena wywoławcza lokalu użytkowego 17.800,00 zł + 22 %VAT tj. 21.716 zł,
cena wywoławcza gruntu 25% wart. udz. (32/100) 2.932,00 zł + 22 %VAT tj. 3.577,04 zł.

Wadium: 2.500 zł.
Minimalne postąpienie: 250 zł.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. Nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 i dostarczą dowód wpłaty wadium (lub jego kserokopię) do biura podawczego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach do 11 października 2004 r. do godz. 15.00.
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający je 
do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.
Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg, 
- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, 
- przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 6 października 2004 r.  od godz. 14.45 do godz. 15.15.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 239-12-74 wew.105.

zgodnie z art.35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póź. zm.). 
w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia: 

nr 120 do 8 października 2004 r., nr 121 do 8 października 2004 r., nr 122 do 8 października 2004 r., nr 123 do 11 października 2004 r.,
nr 124 do 8 października 2004 r., nr 125 do 8 października 2004 r.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 informuje, że
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pisemny przetarg nieograniczony na 

budowę oświetlenia głównych alei Lasu Komunalnego 
przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach – I etap.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można ode-
brać w Urzędzie 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 BOI, stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów, w godz. od 7.30 do 15.30 (wtorek do 16.00, czwartek do 18.00), 
tel. 239-12-56, faks 231-27-25 .
Termin składania ofert: 11 października 2004 r. do godz. 9.00
Miejsce składania ofert: BOI – stanowisko ds. zamówień publicznych 
i  przetargów .
Termin realizacji zadania: 10 grudnia 2004 r.
Termin otwarcia ofert: 11 października 2004 r. o godz. 10.00 w sali 131.
Termin związania ofertą: 30 dni .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 
oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z 2004 r., spełniają wymogi określone w SIWZ.
Ustala się następujące kryterium wyboru oferty i jego znaczenie: cena 
brutto - 100 %.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH 
zatrudni pracownika na stanowisko

NACZELNIKA WYDZIAŁU ŚRODOWISKA.

Kandydaci winni posiadać:
● wykształcenie wyższe, 
● staż pracy minimum 5 lat,
● udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi lub 

doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
● znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
● umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2005 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 22 października 2004 r.

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

bowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu 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.

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.) 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości:

• stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone do czasowego wydzierżawienia:
 wykaz nr 24/2004 do 12 października 2004 r., wykaz nr 25/2004 do 8 października 2004 r.
• stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do zbycia:
  wykaz nr 26/2004 do 12 października 2004 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 informuje, że

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, 
Plac Inwalidów Wojennych 12, 

ogłasza I ustny przetarg na

sprzedaż lokali użytkowych wraz z oddaniem w wieczyste 
użytkowanie ułamkowych części gruntu położonego przy 
ul. Chorzowskiej 31-33 (lokal użytkowy nr I) oraz ul. Chorzow-
skiej 31-33 (lokal nr II). 

13 października 2004 r. o godz. 11.00. odbędzie się I ustny przetarg na 
sprzedaż lokali użytkowych wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie 
ułamkowych części gruntu oznaczonego działką o nr 63/1, ark. mapy 9, 
obręb ŻERNIKI o pow.738 m2, zapisanej w KW 15949, wolnej od obciążeń 
- położonych w Gliwicach przy ulicy 

1. Chorzowskiej 31-33 – lokal użytkowy nr I, o pow. 62,97 m2 wraz z po-
mieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 8,13 m2, mieszczący się 
w budynku wielomieszkaniowym.
Cena wywoławcza nieruchomości:
68.839,75 + 22% VAT tj. 83.984,50 zł w tym:

cena wywoławcza lokalu użytkowego
68.063,00 zł + 22% VAT tj. 83.036,86 zł,
cena wywoławcza gruntu 25% wartości udziału (67/1000 cz.) 
776,75 zł + 22% VAT tj. 947,64 zł.

Wadium: 9.000 zł.
Minimalne postąpienie: 900 zł.

2. Chorzowskiej 31-33 – lokal użytkowy nr II, o pow. 73,21 m2  bez pomiesz-
czeń przynależnych, mieszczący się w budynku wielomieszkaniowym. 
Cena wywoławcza nieruchomości:
80.350,00 + 22% VAT tj. 98.027,00 zł w tym:

cena wywoławcza lokalu użytkowego 
79.550 zł + 22% VAT tj. 97.051 zł,
cena wywoławcza gruntu 25% wartości udziału (69/1000 cz.):
800 zł + 22% VAT tj. 976 zł.

Wadium: 10.000 zł.
Minimalne postąpienie: 1.000 zł.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą 
określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. Nr konta 24105012981000002279474098 
i dostarczą dowód wpłaty wadium (lub jego kserokopię) do biura podawczego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach do 11 października 2004 r. 
do godz. 15.00.
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód 
tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upo-
ważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który 

wygra przetarg, 
- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, 
- przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia 

umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 6 października 2004 r. 
w godz. od 10.00 do 10.30.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów no-
tarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać pod  
numerem tel. 239–12-74 wew. 104 lub w siedzibie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy Pl. Inwalidów 12.
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pisemny przetarg nieograniczony na
inwentaryzację ogólnospławnego kolektora ∅ 1000 transportu-
jącego wody dołowe ze zlikwidowanej KWK Gliwice oraz wody 
deszczowe z wyceną wartości kolektora oraz analizą jego prze-
pustowości (na stan istniejący i planowany). 
Wymagany termin realizacji zadania: 26 listopada 2004 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, na stanowisku ds. 
zamówień publicznych i przetargów, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 18.00) 
lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, Biuro 
Obsługi Interesantów, na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów 
tel. 239-12-56, faks 231-27-25, w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki do 18.00).
Termin związania ofertą: 30 dni.
Termin składania ofert: 11 października 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów 
– stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.
Termin otwarcia ofert: 11 października 2004 r. o godz. 11.00 w sali 131 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w art. 22 ust 1 oraz nie 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 %.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na
Badanie Opinii Publicznej w roku 2004 w Gliwicach.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzi-
bie zamawiającego: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice, w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na stanowisku ds. zamówień 
publicznych i przetargów,  tel. 32 239-12-56, fax 32 231-27-25  lub za zali-
czeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów. 
Termin składania ofert: 7 października  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: 15 grudnia 2004 r.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych 
i wariantowych.
Termin otwarcia ofert: 7 października o godz. 11.00. w pok. 105  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 oraz złożą wyma-
gane dokumenty.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 
– 100%.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Gliwice

z 17 września 2004 r.
o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1986 roku.

Na podstawie art. 31 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. 
Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81. poz. 732, Nr 113, poz.984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz.1363, Nr 199, poz.1673, Nr 200, poz.1679 i poz.1687 
i z 2003r. Nr 45, poz.391, Nr  90 poz. 844, Nr 96 poz. 874, Nr 139 poz. 1326 i Nr 179 poz. 1750, Nr 210 poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116 
poz.1203) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ,zm. z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
poz.1203) oraz § 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 40, poz.173 i 
z 1999 r. Nr 69, poz.771)

podaje się do publicznej wiadomości
1. W czasie od 1 października 2004 r. do 31 października 2004 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoboro-

wych.
2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni, obywatele polscy urodzeni w 1986 r. zamieszkali stale bądź przebywający na pobycie 

czasowym ponad 2 miesiące na terenie miasta Gliwice.
3. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają również mężczyźni, obywatele polscy, którzy nie posiadają uregulowanego stosunku do obowiązku 

służby wojskowej, a którzy nie ukończyli 24 roku życia. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia.
4. Rejestracja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, pok. 216, II piętro.
5. Do rejestracji przedpoborowi wymienieni w pkt 2 i 3 obowiązani są zgłosić się osobiście w terminie określonym w pkt 1 i winni przedstawić:

A. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość,
B. dokumenty stwierdzające wykształcenie (ostatnie świadectwo szkolne).

6. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa, ułomności lub choroby obłożnej może obowiązek ten 
spełnić za pośrednictwem pełnoletniej osoby z najbliższego otoczenia.

7. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego 
ponad 2 miesiące, zobowiązany jest zgłosić się do organu gminy właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego 
ponad 2 miesiące.

8. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany 
miejsca pobytu.

9. Przedpoborowy, który z jakichkolwiek przyczyn nie mógł zgłosić się do rejestracji we właściwym terminie, obowiązany jest uczynić to niezwłocznie po 
ustaniu przeszkód bez odrębnego wezwania, a także obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby organ gminy 
przeprowadzający rejestrację o przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji – najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do 
rejestracji.

10. NIE OTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA MĘŻCZYZN WYMIENIONYCH W PKT 2 i 3 OD OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA SIĘ DO RE-
JESTRACJI W TERMINIE OKREŚLONYM W OBWIESZCZENIU.
1) Wobec przedpoborowego nie zgłaszającego się do rejestracji w nakazanym terminie i miejscu bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna 

w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do Urzędu Miasta, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z  2002 r. 
Nr 21, poz. 205 z późn. zmianami).

2)  Niezależnie od środków przymusu wymienionych w ppkt 1 a przedpoborowy nie zgłaszający się w nakazanym terminie i miejscu do rejestracji w myśl 
art. 224 cyt. wyżej ustawy podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. Takiej samej karze i grzywnie podlegają przedpoborowi, którzy nie 
przedstawią dokumentów – nakazanych w pkt 5 obwieszczenia.

 PREZYDENT MIASTA
 Zygmunt Frankiewicz 
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tygodnik

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

Szkoła Podstawowa nr 23 w Gliwicach, ul. Sikornik 1,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 

na przygotowanie i dostawę obiadów 
dla uczniów SP nr 23 w Gliwicach.

Termin składania ofert : 6 października 2004r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert : 6 października 2004r. o godz. 10.30.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 424 
oraz 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach, ul. Pocztowa 31 
ogłaszają przetarg nieograniczony na 

zakup i dostawę koksu.

Termin składania ofert :12 października 2004r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert : 12 października 2004r. o godz. 12.00.

Szpital nr 1 w Gliwicach, ul. Kościuszki 29,
ogłasza przetarg nieograniczony na 

modernizację izby przyjęć i remont wejścia głównego.

Termin składania ofert: 29 października 2004r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 29 października 2004r. o godz. 11.00.

Zespół Szpitali nr 2 w Gliwicach, ul. Radiowa 2, 
ogłasza przetarg nieograniczony (poniżej 60.000 EURO) na 

wykonanie modernizacji holu wejściowego 
w Szpitalu Miejskim nr 3 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 12 października 2004r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 12 października 2004r. o godz. 10.00.

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych 
w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
(poniżej 60 000 euro) na 

dostawę koksu przemysłowo-opałowego 
w sezonie grzewczym 2004/2005.

Termin składania ofert: 12 października 2004 do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert: 12 października 2004 o godz. 12.15.

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

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).

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Gliwicach, 
ul. Warszawska 35b,

q
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu pisemnego ofertowego na 

wysokość stawki czynszu następujących lokali użytkowych:
ul. Chorzowska 34 - pow. 10,72 m2, 

ul. Metalowców 15a - pow. 263,47 m2, 
ul. Toszecka 33 - pow. 54,38 m2.

Termin składania ofert: 13 października 2004 r. do godz. 15.00.
Termin otwarcia ofert: 14 października 2004 r. o godz. 10.00.

q
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 

zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni 
przy ul. Tarnogórskiej 127 i 131.

Termin składania ofert: 6 października 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 6 października 2004 r. o godz. 10.00.

q
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 

wykonanie uporządkowania i dobudowy przewodów 
kominowych w budynku przy ul. Mastalerza 57.

Termin składania ofert: 6 października 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 6 października 2004 r. o godz. 10.30.

Zarząd Ośrodków 
Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR” 

w Gliwicach, ul. Ziemięcicka 62, 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
modernizację plaży na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 

„TUR” w Gliwicach – Czechowicach.

Termin składania ofert: 15 października 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 15 października 2004 r. o godz. 10.30.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o zamówienie w trybie 
przetargu z publikacją ogłoszenia na 

wykonanie remontu dźwigu towarowo – osobowego 
o udźwigu 1.000 kg.

Termin składania ofert: 18 października 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 18 października 2004 r. o godz. 10.30.

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

ogłasza przetarg z publikacją ogłoszenia organizowany 
wg procedur określonych regulaminem PWiK Gliwice na 

dostawę okien PCV z montażem.

Termin składania ofert: 7 października 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 7 października 2004 r. o godz:10.00.



Wrzesień 2004 r.
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 Czechowi-
ce z ulicami przyległymi,

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

Starogliwickiej do Kanału 
Gliwickiego,

7 października  Przyszowska i obszar na 
prawo pomiędzy ulicą 
Przyszowską, torami ko-
lejowymi, a ulicą Toszecką 
oraz Osiedle Literatów,

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

11 października  obszar pomiędzy ulicą 
Główną, Oświęcimską, 
a torami kolejowymi,

12 października  dzielnica Czechowice.
Zachęcamy mieszkańców do skorzystania 
z okazji bezpłatnego pozbycia się niepo-
trzebnych sprzętów. Należy je wystawić 
przed posesję lub w miejscach wyznaczonych 
przez administratora budynku w godzinach 
porannych w dniu wywozu (określonym w har-
monogramie). 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, faks: (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”
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Gliwicach, 

Plac Inwalidów Wojennych 12, 

ogłasza I ustny przetarg na 
sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem 
w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu 
położonego przy ul. Dworcowej 58.

13 października 2004 r. o godz. 10.00 odbędzie się I ustny 
przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem 
w wieczyste użytkowanie ułamkowych części gruntu - poło-
żonego w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 58 – użytkowy 
nr I, o pow. 21,11 m2, mieszczący się w budynku wielomiesz-
kaniowym położonym na działce nr 13/3, ark. mapy 20, obręb 
Gliwice o pow.2236 m2, zapisanej w KW 31928.
Cena wywoławcza nieruchomości:
50.225,00 zł + 22 % VAT tj. 61.274,50 zł w tym: 

cena wywoławcza lokalu użytkowego 
49.900 zł + 22% VAT tj. 60.878 zł,
cena wywoławcza gruntu 25% wart. udziału 
(10/100) 
325 zł + 22 % VAT tj. 396,50 zł.

Wadium: 6.100 zł.
Minimalne postąpienie: 600 zł.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na 
konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. Nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 i do-
starczą dowód wpłaty wadium (lub jego kserokopię) do biura 
podawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
do 11 października 2004 r. do godz. 15.00.
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą 
dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpo-
wiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń 
woli w imieniu tych osób.
Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez 
oferenta, który wygra przetarg, 

- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 
wygrają, 

- przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 
się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 6 paź-
dziernika 2004 r. w godz. od 14.00. do 14.30.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesie-
nia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem 
nieruchomości lokalowej.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 239-12-74 
wew.105.

pisemny przetarg nieograniczony na 
budowę oświetlenia ciągów pieszych zlokalizowanych pomiędzy ul. Gwiazdy 
Polarnej, Syriusza i Jowisza w Gliwicach.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można odebrać w Urzędzie 
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 BOI, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów w godz. 7.30 do 15.30 
(wtorek do 16.00, czwartek do 18.00), tel. 239-12-56, faks 231-27-25 .
Termin składania ofert: 12 października 2004 r. do godz. 9.00.
Miejsce składania ofert: BOI – stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.
Termin realizacji zadania: 10 grudnia 2004 r.
Termin otwarcia ofert: 12 października 2004 r. o godz. 10.00 w sali 131 .
Termin związania ofertą: 30 dni .
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 oraz nie 
podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r.,
spełniają wymogi określone w SIWZ.
Ustala się następujące kryterium wyboru oferty i jego znaczenie: cena brutto - 100 %.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza

Agencja Pracy PERSONEL pilnie poszukuje osób na stanowiska:
v PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – doświadczenie w branży przetwórstwa 

tworzyw sztucznych, doświadczenie w handlu, wykształcenie wyższe 
techniczne, do dyspozycji samochód i telefon służbowy, 

v SPAWACZ – uprawnienia W03, dobry stan zdrowia, miejsce pracy: Gli-
wice,

v AGENT NIEMIECKOJĘZYCZNEJ INFOLINII – biegła znajomość języka 
niemieckiego oraz podstawowa znajomośc branży IT, miejsce pracy – Ruda 
Śląska,

v WALCOWNIK – wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawo-
dowe, obsługa walcarki kwarto do walcowania na zimno taśm stalowych, 
uprawnienia hakowego, miejsce pracy: Katowice,

v ELEKTRYK (pracownik utrzymania ruchu elektrycznego) – uprawnienia 
SEP do 6kV (eksploatacja), uprawnienia do wykonywania pomiarów 
ochronnych, znajomość praktyczna układów napędowych: Leonarda, 
układów AEG Minisemi, układów nawrotnych typoszeregu „JANTAR”B, 
znajomość praktyczna łączników tyrystorowych, pożądana znajomość 
Siematica, miejsce pracy: Katowice,

v STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW – praca tymczasowa.

Bliższe informacje o ofertach:
tel. 032/775-18-59, 

tel./faks 032/775-18-58

OFERTY PRACY



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- koordynator ds. społeczno-wychowaw-

czych – wykształcenie wyższe pedago-
giczne, miejsce pracy: Gliwice,

- kontroler fi nansowy – wykształcenie wyż-
sze, umiejętność obsługi komputera (MS 
Offi ce, EXCEL), miejsce pracy: Gliwice,

- agrochemik – wykształcenie wyższe 
rolnicze, minimum 2 lata doświadczenia, 
umiejętność obsługi komputera, prawo 
jazdy kat. B, miejsce pracy: Gliwice,

- samodzielna księgowa – wykształcenie 
średnie, znajomość FK DOS, miejsce pra-
cy: Katowice,

- specjalista ds. księgowości – wykształ-
cenie średnie, umiejętność obsługi kompu-
tera (MS Offi ce, EXCEL), miejsce pracy: 
Gliwice,

- handlowiec – wykształcenie średnie lub 
wyższe, minimum 2 lata doświadczenia, 
znajomość obróbki mechanicznej, prawo 
jazdy kat. B, znajomość języka angielskie-
go lub języka niemieckiego, miejsce pracy: 
Gliwice,

- sprzedawca – wykształcenie średnie, mile 
widziane doświadczenie w sklepie zoolo-
gicznym, znajomość branży zoologicznej 
(akwarystyka), miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca-ogrodnik – wykształcenie 
ogrodnicze, mile widziane doświadczenie, 
umiejętność obsługi komputera oraz kasy 
fi skalnej, orzeczenie o lekkim lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności, 
miejsce pracy: Gliwice,

- pomoc kuchenna – wykształcenie zawo-
dowe gastronomiczne, książeczka zdro-
wia, minimum sanitarne, miejsce pracy: 
Gliwice,

- kucharz (mała gastronomia) – wykształ-
cenie zawodowe, mile widziana książeczka 
zdrowia, miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca (mięso, wędliny) – umiejęt-
ność obsługi kasy fi skalnej, miejsce pracy: 
Gliwice,

- sprzedawca (art. spożywcze) – wykształ-
cenie zawodowe, minimum sanitarne, ksią-
żeczka zdrowia, miejsce pracy: Gliwice,    

- kierowca – minimum 5 lat doświadczenia, 
niekaralność, prawo jazdy kat. C, E, miej-
sce pracy: teren kraju,

- mechanik samochodowy (samochody 
osobowe) – wykształcenie zawodowe, 
miejsce pracy: Gliwice,

- spawacz – minimum 2 lata doświadczenia, 
aktualne uprawnienia kwalifi kacyjne wg In-
stytutu Spawalnictwa w Gliwicach w kate-
gorii 111 P BW W01 t12 (blachy) i 111 T BW 
W01 t10 D159 (rury) poparte stosownymi 
świadectwami, miejsce pracy: teren kraju,

- frezer – wykształcenie zawodowe, miejsce 
pracy: Gliwice,

- formierz – wykształcenie średnie, zdol-
ności organizacyjne, miejsce pracy: Łany 
Wielkie,

- dekarz – wykształcenie zawodowe, miej-
sce pracy: Gliwice i okolice,

- malarz budowlany – miejsce pracy: Gliwi-
ce, Zabrze,

- murarz – wykształcenie zawodowe, mini-
mum 2 lata doświadczenia, miejsce pracy: 
Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska,

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

- agent ochrony – wykształcenie średnie 
lub zawodowe, licencja, miejsce pracy: 
Gliwice.

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

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

KINO AMOK
q  29 – 30 września: Złe wychowanie 

(16.00, 20.00), Farenheit 9.11 (18.00)
q  1 – 7 października: Złe wychowanie 

(16.00, 20.00)
q  1 – 14 października: przegląd fi lmowy

RUSZ SWE CIAŁO - TRENUJ MÓZG
(szczegóły na stronie 10)

KINO TEATR „X”
q  29– 30 września: Shrek 2 (16.00), 

Terminal (17.45, 20.15) 

KINO BAJKA
q  29 – 30 września: Ja, robot (18.00, 

20.00)
q  1 – 7 października: Ja, robot (15.00, 

17.00), Kawa i papierosy (19.00, 
20.45)

q  2 października: Wiedeń moich 
marzeń (18.30)

q  6 października: Kot w butach 
(10.00)

q  7 października: Grają naszą pio-
senkę (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


