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DROGOWA
OBWODNICA
ŁABĘD
W ubiegłym tygodniu oddano do
użytku zmodernizowaną drogę
czołgową, stanowiącą połączenie ul. Toszeckiej z ul. Strzelców Bytomskich, a następnie
z ul. Oświęcimską. Pełni ona
rolę drogowej obwodnicy Łabęd, odciążającej tę dzielnicę
Gliwic od ruchu dużych pojazdów ciężarowych.
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WSTĄP
NA „42 ULICĘ”!
Historyczna polska prapremiera musicalu „42 ULICA”
w Gliwickim Teatrze Muzycznym odbędzie się 29 września.
Długo wyczekiwany musical
będzie piątym tego typu widowiskiem w aktualnym repertuarze teatru.
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KTO ZOSTAŁ PARLAMENTARZYSTĄ?
Znane są wyniki głosowania w niedzielnych wyborach parlamentarnych. W gliwickim okręgu wyborczym (Bytom, Gliwice, Zabrze oraz powiaty – gliwicki
i tarnogórski) odnotowano niską frekwencję. Liczba
ważnie oddanych głosów (231.540) stanowiła 34,63%
ogółu uprawnionych do głosowania (668.599).
Największe poparcie społeczne uzyskali kandydaci: Platformy Obywatelskiej (33,12% oddanych
w okręgu głosów), Prawa i Sprawiedliwości (28,43%),
Sojuszu Lewicy Demokratycznej (11,69%) oraz Samoobrony (6,97%). Mandaty poselskie zdobyli (w kolejności alfabetycznej): Aleksander Chłopek (PiS)
– 5.366 głosów, Andrzej Gałażewski (PO) – 9.524
głosy, Tomasz Głogowski (PO) – 6.812 głosów, Jędrzej
Jędrych (PiS) – 13.791 głosów, Wacław Martyniuk
(SLD) – 11.339 głosów, Rajmund Moric (Samoobrona)
– 3.091 głosów, Wojciech Szarama (PiS) – 9.280
głosów, Krystyna Szumilas (PO) – 16.105 głosów,
Ewa Więckowska (PO) – 7.018 głosów oraz Tadeusz
Wita (PiS) – 4.656 głosów. W okręgowych wyborach
do Senatu zwyciężyły natomiast: Jadwiga Rudnicka
(PiS) – 77.948 głosów i Maria Pańczyk-Pozdziej (PO)
– 77.860 głosów. Szczegółowe wyniki głosowania
publikujemy na stronach 6-7. Obok zamieszczamy
wykresy obrazujące wyniki wyborów do Sejmu RP.

Platforma Obywatelska RP
Prawo i Sprawiedliwość
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Liga Polskich Rodzin
Polskie Stronnictwo Ludowe
pozostałe komitety wyborcze

...KARAWANA
IDZIE DALEJ
Głównie przeciwnicy budowy śródmiejskiego odcinka
Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach pojawili się
w zeszłym tygodniu w sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego.
W ubiegły czwartek zorganizowano tam kilkugodzinną dyskusję publiczną nad projektem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centralnej części miasta.

Platforma Obywatelska RP

Prawo i Sprawiedliwość

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Liga Polskich Rodzin

Polskie Stronnictwo Ludowe

pozostałe komitety wyborcze

DOSTĘPNY TAKŻE
W KIOSKACH

fot. A.Witwicki
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SOCRATES ŁĄCZY SZKOŁY
W poniedziałek, 26 września, w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej zorganizowano Dzień Europejski. Imprezę przygotowano w związku z realizacją projektu SOCRATES COMENIUS i wizytą nauczycieli z partnerskich szkół z Niemiec
i Hiszpanii.
Wspólnie z Käthe-Kollwitz-Schulle w Recklinghausen oraz szkołą I.E.S. Playa de Arinaga
z Wysp Kanaryjskich „czwórka” realizuje od ubiegłego roku program dotyczący migracji pt. „Move
to improve”. Jego tematyka obejmuje zagadnienia
związane z dziedzictwem kulturowym - historią, teatrem, muzyką, tańcem, a także z mniejszościami
narodowymi i tożsamością regionalną. Głównym
zagadnieniem jest problem migracji, dotyczący
m.in. Górnego Śląska. Przedsięwzięcie ma na
celu wskazanie podobieństw i różnic kulturowych,
związanych z migracją.
Pierwsze partnerskie spotkanie odbyło się we
wrześniu 2003 r. w Gliwicach. Opracowano wówczas projekt i harmonogram działań. W pierwszym
roku uczniowie zajmowali się problemem migracji
w swoich rodzinach, przeprowadzali ankiety i wywiady. W efekcie powstały drzewa genealogiczne

poszczególnych rodów. Drugi rok poświęcono na
przygotowanie prezentacji różnych kultur danego
regionu. W trzecim roku zaplanowano stworzenie
karty praw młodego Europejczyka.
W maju br. uczniowie i nauczyciele ze szkół
uczestniczących w projekcie spotkali się w miejscowości Arinaga. Tam przedstawili wyniki swojej
pracy w formie prezentacji multimedialnych. Obecna
wizyta, zaplanowana na okres od 25 września do
2 października, jest związana z realizacją dalszej
części projektu. W roku szkolnym 2005/2006
tematyka migracji powinna zostać ujęta w formy
plastyczne, literackie, muzyczne i teatralne. Poza
udziałem w pracach przygotowawczych, zagraniczni
goście zwiedzą Gliwice oraz zamek w Pszczynie.
Zobaczą także spektakl „Footloose” w wykonaniu
uczniów IV LO. (al)

IDŹ NA SZKOLENIE –
ZNAJDŹ ZATRUDNIENIE
Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gliwicach
ogłasza nabór chętnych do udziału w przedsięwzięciu szkoleniowo-biznesowym pod nazwą „Przedsiębiorczość szansą dla
kobiet”. Jest ono przeznaczone dla bezrobotnych pań zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w Gliwicach i Zabrzu.
Projekt będzie realizowany w okresie od 2 listopada 2005 r. do
31 października 2006 r. Przedsięwzięcie współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na współczesnym rynku pracy.
Przewiduje się, że jego uczestniczkami będą panie wyrażające
chęć uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Zdobędą
one wiedzę na temat zakładania i prowadzenia własnych firm,
uzyskają niezbędne porady biznesowe, a organizatorzy rocznego
szkolenia zapewnią im - jak to określono - wsparcie towarzyszące:
opiekę nad dziećmi oraz refundację kosztów dojazdów na miejsce
realizacji projektu. Autorki najlepszych biznesplanów otrzymają
fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej (10 tysięcy zł
na osobę). Kobiety zainteresowane ofertą PTE powinny zgłaszać
się do Powiatowych Urzędów Pracy w Gliwicach lub w Zabrzu.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w gliwickim oddziale
PTE, tel. 331-30-81, e-mail: biuro2@ptegliwice.pl (luz)

ROWEREM PO AUTOSTRADZIE

fot. A.Witwicki

W sobotę, 17 września, prawie 1.000 osób mknęło na rowerach po 10-kilometrowym
odcinku trasy A4 z Gliwic – Ostropy do Sośnicy. W sportowo – rekreacyjnym rajdzie po
autostradzie rywalizowali ze sobą dorośli mieszkańcy Gliwic i okolic oraz młodzież gliwickich szkół. Imprezie patronował samorząd miasta i Grupa Kolarska GLIWICE.

Cykliści mogli sprawdzić swoją kondycję, a przy
okazji zapoznać się ze szczegółami budowy długo
oczekiwanej inwestycji drogowej. Dla młodszych rowerzystów przewidziano specjalne atrakcje - udział
w konkursach i wyścigach kolarskich, zorganizowanych w ramach IV EKO-RAJDU GLIWICE-2005.
W maratonie szkół podstawowych zwyciężyła
sztafeta z Rudzińca, a w wyścigu gimnazjalistów
najlepsi okazali się reprezentanci Gimnazjum nr 3
z Gliwic. Najszybszymi kolarzami w konkurencjach
indywidualnych zostali: Adrianna Machoś (SP w Rudzińcu), Przemysław Cząstkowski (SP w Orzeszu),
Dominika Nowak i Paweł Bernas (Gimnazjum nr 3
z Gliwic) oraz Damian Ignacek (GCE).
Równocześnie na wydzielonej części autostrady z Gliwic - Ostropy do Kleszczowa rozgrywano
inną konkurencję – wielogodzinną jazdę non-stop
na najdłuższym dystansie (w czasie 5 i 10 godzin).

W rowerowym współzawodnictwie wzięli udział
kolarze amatorzy, a także członkowie Polskiego
Związku Kolarskiego. Z grona 95 uczestników wyścigu jako pierwsi stawili się na mecie zawodnicy
„pięciogodzinni”. W gronie zwycięzców (z których
każdy przejechał odległość 177,2 km) znaleźli się:
Rafał Kubiak, Marcin Kusidło, Zbigniew Krzeszowiec, Damian Makowski i Andrzej Andrzejewski.
Tuż po zmroku rozstrzygnęły się wyniki rywalizacji
10-godzinnej. Złote Certyfikaty za przejechanie dystansu ponad 300 km otrzymali „szosowcy”: Janusz
Pacyniak, Miłosz Czuba, Andrzej Kasprzyk, Janusz
Janczewski, Andrzej Krzempek i Janusz Jabłoński.
Bardzo dobre wyniki osiągnęli również uczestnicy
jadący na rowerach górskich - najlepsza wśród kobiet
Edyta Szczepaniak (250 km) oraz Marcin Kostka
(287,6 km). (kik)

KOMUNIKAT DROGOWY
W związku z ukończeniem drogowych robót bitumicznych na rondzie u zbiegu ulic Jasnej, Kochanowskiego oraz Gwarków nastąpiła zmiana organizacji ruchu w tej części miasta – zawiadamia Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. 26 września udostępniono dla ruchu kołowego wyremontowany
odcinek ul. Kochanowskiego w kierunku ronda i dalej ulicą Gwarków do ul. Bojkowskiej w obu kierunkach. Nadal zamknięta jest zaś z powodu dalszej przebudowy ul. Jasna na odcinku od ul. Pszczyńskiej
do ul. Żwirki i Wigury, z wyjątkiem ronda. PRUiM zapewnia mieszkańcom ul. Jasnej swobodny dojazd
i wyjazd z posesji. Przedsiębiorstwo apeluje do kierowców o przestrzeganie ustawionych znaków drogowych, informujących o trasach objazdów. Wykonawca robót przeprasza wszystkich zainteresowanych za
powstałe z tego powodu utrudnienia. (luz)
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Katowicka firma HOGA.PL S.A. (ul. Chorzowska 50) we współpracy
z Spółdzielnią Pracy „OŚWIATA” oraz Odziałem Śląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Mikołowie rozpoczęła rekrutację uczestników
bezpłatnych, internetowych szkoleń z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, języka angielskiego i przedsiębiorczości.
Internetowe zajęcia będą prowadzone w okresie od października br.
do marca przyszłego roku. - Planuje się wykorzystanie w tym celu tzw.
Regionalnej Platformy Zdalnej Nauki – zapowiada Marcin Wilczek,
koordynator projektu. Szkolenia są przeznaczone dla śląskich rolników
i ich rodzin oraz osób zatrudnionych w rolnictwie na terenie województwa śląskiego. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Uczestnicy szkoleń mogą liczyć na refundację kosztów dostępu do
internetu, dojazdów, a także opieki nad dziećmi (osobami zależnymi)
w przypadku zajęć prowadzonych w systemie tradycyjnym. Zgłoszenia
są przyjmowane telefonicznie (731-50-71) lub drogą elektroniczną (email: biuro@firma.hoga.pl). Dodatkowych informacji można poszukiwać
na stronie internetowej. (luz)
Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa (z siedzibą w Knurowie
przy ul. Dworcowej 38A) oraz Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży
„KANA” w Gliwicach (ul. Jana Pawła II nr 7) przygotowują się do realizacji
projektu pt. „Praca, własna firma czy bezrobocie? Wybierz sam!”. Jest
on adresowany do mniej zamożnych mieszkańców Gliwic, Knurowa,
Gierałtowic i Pilchowic. Będzie obejmował cykl szkoleń, usługi doradcze,
poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, spotkania informacyjne,
a także opiekę nad małymi dziećmi. Pierwsze kursy rozpoczną się
w listopadzie w siedzibach organizatorów.
- Udział w projekcie jest bezpłatny. Jego uczestnicy otrzymają zwrot
kosztów przejazdu na wszystkie zajęcia. Apelujemy więc o zgłaszanie
się osób, które co najmniej od dwóch lat pozostają bez pracy, a w dodatku samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia.
W szkoleniach będą mogli uczestniczyć także mieszkańcy z problemami
alkoholowymi, którzy znajdują się w trakcie leczenia lub ukończyli je
nie później, niż rok temu - wyjaśnia Grażyna Miczka ze stowarzyszenia
„KANA”.
Przewidziano cztery specjalistyczne kursy: „Pracownik biurowy” (m.in.
obsługa sekretariatu, marketing, BHP, prawo pracy, program „kadry
i płace”, pozyskiwanie funduszy z UE), „Nowoczesny handlowiec” (obsługa kas fiskalnych, minimum sanitarne, gospodarka magazynowa,
program HACCAP, podstawy obsługi komputera), „Własna działalność
gospodarcza” (prawo pracy, BHP, pozyskiwanie funduszy z UE, program „kadry i płace”, nauka języka niemieckiego i angielskiego) oraz
„Szkolenia zawodowe dla mężczyzn”. Zapisy będą przyjmowane do
10 października. Stosowne formularze można otrzymać w siedzibach
Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa i Katolickiego Centrum
Edukacji Młodzieży „KANA” oraz w Ośrodkach Pomocy Społecznej
w Knurowie, Pilchowicach, Gliwicach i Przyszowicach. Dokumenty
są też dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach i jego
oddziale w Knurowie. - Zaplanowany wstępnie limit miejsc wynosi
60, co sprawia, że o uczestnictwie w szkoleniu zadecyduje kolejność
zgłoszeń – informuje Grażyna Miczka. (kik)

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

DROGOWA OBWODNICA ŁABĘD

Tak wyglądała droga czołgowa przed czterema miesiącami...

fot. E.Kaliszewska

Prace przy gruntownej modernizacji drogi trwały od 26 czerwca do 15 września. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. Koszt
robót finansowanych w całości ze środków budżetu miejskiego wyniósł 4 miliony zł brutto.
- Nawierzchnia jezdni została tak ukształtowana, aby droga wytrzymywała duże obciążenia.
Takie rozwiązanie pozwoli zachować nawierzchnię w dobrym stanie technicznym przez długi
czas, nawet przy dużym natężeniu ruchu pojazdów ciężkich. Jezdnia o szerokości 7 m zawiera
dwa pasy ruchu, a pobocza są utwardzone. Stworzono system efektywnego odwadniania
drogi, co zapewni jej skuteczną ochronę przed niszczącą ingerencją wód opadowych oraz
wód wgłębnych, znajdujących się w podłożu gruntowym. Pokaźny napływ wody z rowów
melioracyjnych na obszarze leśnym wymusił ponadto wykonanie tzw. kaskady wodnej, która
powinna zapobiec rozmywaniu skarp rowów – informuje Elżbieta Tomaszewska, dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
- Planowane już od pewnego czasu przeprowadzenie
modernizacji drogi zbiegło się w czasie z decyzją koncernu „GENERAL MOTORS” o uruchomieniu w Gliwicach
produkcji „Zafiry” – nowego modelu Opla. Nie ulega wątpliwości, że obwodnica Łabęd ułatwi również transport
podzespołów z „BUMARU” do fabryki Opla - wyjaśnia
Piotr Wieczorek, zastępca prezydenta miasta. Łabędzka
firma będzie mogła szybko i sprawnie dostarczać elementy
potrzebne do produkcji „Zafiry” w fabryce Opla, noszącej
obecnie nazwę „GENERAL MOTORS MANUFACTURING
POLAND”. Przekazanie drogi do eksploatacji ułatwi realizację programu offsetowego, związanego z restrukturyzacją
polskiej gospodarki w zamian za zakup przez naszą armię
amerykańskich myśliwców F-16.
– Korzyści z oddania do użytku zmodernizowanej drogi
czołgowej są bezsporne. Odczują je nie tylko mieszkańcy
Łabęd. Warto pamiętać o tym, że wytwarzanie w Gliwicach
samochodu „Opel - Zafira” powoduje utworzenie 700 nowych miejsc pracy w samym przedsiębiorstwie i 300 miejsc
w łabędzkim „BUMARZE”. Zapewnienie sprawnego pod
względem logistycznym współdziałania obydwu firm jest
więc pilną potrzebą gospodarczą. Przekazując użytkownikom ważną trasę komunikacyjną tworzymy warunki sprzyjające takiej współpracy – wyjaśnia Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic. (luz)

fot. A.Witwicki

W poniedziałek, 19 września, oddano do użytku zmodernizowaną drogę
czołgową, stanowiącą połączenie ul. Toszeckiej z ul. Strzelców Bytomskich,
a następnie z ul. Oświęcimską. Wyremontowana droga o łącznej długości
1.860 m przebiega śladem dawnej drogi technologicznej, łączącej zakład
BUMAR-ŁABĘDY z poligonem usytuowanym przy ul. Toszeckiej. Jej duża
część (odcinek o długości 1.388 m) znajduje się w lesie, rozciągającym się
pomiędzy ul. Toszecką a ul. Strzelców Bytomskich. Pełni ona rolę drogowej
obwodnicy Łabęd, odciążającej tę dzielnicę Gliwic od ruchu dużych pojazdów ciężarowych.

... a tak wygląda obecnie

SZLACHETNA RYWALIZACJA
Mocno przeżywają radości i smutki codziennych zmagań z życiem. Podczas spotkań zachwycają jednak niezwykłą pogodą ducha. Tacy właśnie są
młodzi, niepełnosprawni gliwiczanie, którzy w połowie września uczestniczyli w dwóch imprezach integracyjnych – festynie w pływalni „Mewa” oraz
XIII spartakiadzie sportowej z udziałem młodzieży szkół specjalnej troski.
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wic, Sebastian Boruszewski z Zabrza oraz Dariusz Pawełek z Rudy Śląskiej. W rzutach
piłką lekarską brylowali natomiast: Adriana Domżalska z Chorzowa, Anna Matuszczak
z Gliwic, Karol Popiesz i Przemysław Kocot z Tarnowskich Gór oraz Aneta Zimny i Daniel Dzierża z Bytomia. Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary – informuje
Eryka Adamczyk z „Auto Moto Klubu Gliwice”. Na płycie stadionu rozegrano również
wielobój z udziałem szesnastu dziesięcioosobowych drużyn. Nagrodzono każdego
z jego uczestników. (kik)

fot. J. Kamiński

W dniu festynu (12 września) kameralna „Mewa” zamieniła się w tłumnie oblegany
mini-park wodny. - Zaprosiliśmy do zabawy liczne grono niepełnosprawnych uczniów
z gliwickich szkół podstawowych i gimnazjalnych. W grach i konkurencjach sportowych,
rozgrywanych pod opieką ratowników, uczestniczyło prawie sto osób. Aby uatrakcyjnić
spotkanie, podzieliliśmy nasze baseny na specjalne strefy. W większym akwenie można
było znaleźć miejsca na pływanie, zabawy na pontonie i dmuchanym materacu, wspólną
grę w mini-piłkę wodną, a także - na skoki do wody ze słupka startowego. W mniejszym,
płytszym basenie dzieci korzystały do woli z pływaczków, dmuchanych krokodyli i piłek oraz innego dostępnego na miejscu sprzętu. Uruchomiliśmy
tam również zjeżdżalnię wodną i tzw. gejzer powietrzny - opowiada Ryszard
Kroworz, kierownik krytej pływalni „Mewa”. Organizatorzy nie zapomnieli
o potrzebach dzieci, które poruszają się na co dzień na wózkach inwalidzkich.
Młodzi amatorzy kąpieli zanurzali się wodzie, korzystając ze specjalnego
transportera - wózka basenowego JOB. - Dzięki temu wszyscy uczestnicy
festynu mogli się wspólnie bawić, zapominając o ograniczeniach ruchu, bolesnej rehabilitacji czy nabytych kompleksach - dodaje Ryszard Kroworz.
Równie interesująco przebiegała spartakiada sportowa, zorganizowana
trzy dni później dla młodzieży szkół specjalnej troski. Na stadionie w Pyskowicach rywalizowali między sobą reprezentanci 20 placówek z Gliwic, Knurowa, Pyskowic, Bytomia, Zabrza, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Świętochłowic
i Tarnowskich Gór. - W wymagających bardzo dobrej kondycji zawodach
lekkoatletycznych uczestniczyło 480 uczniów ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych, zasadniczych zawodowych i tzw. szkół życia. W biegach
na 60 metrów zwyciężyli: Lucyna Długosz z Zabrza, gliwiczanka Mariola
Laskowiec oraz bytomianie Rafał Marczak i Dawid Biskup. Dystans 400
metrów najszybciej pokonali Anna Krawczyk z Rudy Śląskiej, Barbara Zagrabska i Krzysztof Wiśniewski z Bytomia oraz Grzegorz Jaskuła z Gliwic.
W skokach w dal najlepsi okazali się: Justyna Kuroń z Tarnowskich Gór,
Barbara Bednarczyk i Sebastian Pecel z Bytomia, Kornelia Michalska z Gli-
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WSTĄP NA „42 ULICĘ”!
Historyczna polska prapremiera musicalu „42 ULICA” w Gliwickim Teatrze Muzycznym
odbędzie się w czwartek, 29 września (początek przedstawienia - godz. 19.00). Dzień
później widzowie GTM obejrzą spektakl premierowy, który rozpocznie się o godz. 18.30.
Długo wyczekiwany musical będzie piątym tego typu widowiskiem w aktualnym repertuarze teatru - obok „ZORBY” Johna Kandera, „FOOTLOOSE – WRZUĆ LUZ!” Toma
Snowa, „HELLO, DOLLY!” Jerry’ego Hermana i „GRAJĄ NASZĄ PIOSENKĘ” Marvina
Hamlischa.
Przygotowania do wystawienia „42 ULICY”
trwały prawie dwa lata. Na zamówienie teatru
powstał rodzimy przekład sztuki (autorstwa Jacka
Mikołajczyka, kierownika literackiego GTM). Przeprowadzono zakrojoną na dużą skalę kampanię
marketingową. Od 1 września po ulicach śląskich
miast jeździł specjalny autobus reklamowy. Przed
rozpoczęciem pracy nad spektaklem zespół tancerzy i aktorów przeszedł kilkumiesięczne warsztaty
stepowania, prowadzone przez Bogusławę Niebudek. Teatr zorganizował też ogólnopolski casting do
jednej z głównych kobiecych ról - Peggy Sawyer.
Wzięło w nim udział około trzydziestu profesjonalnych aktorek.
Reżyserii polskiej prapremiery „ULICY…”
podjęła się Maria Sartova, autorka gliwickiego
przedstawienia „HELLO, DOLLY!” (rok 2003).
Rozpoczynała karierę jako śpiewaczka operowa,
występując na scenach całej Europy. Ostatecznie
osiadła w Paryżu. Dzisiaj zajmuje się reżyserią oraz
pedagogiką wokalną. Jej spektakle mogli dotychczas podziwiać widzowie ze Szczecina i Poznania, gdzie współpracowała m.in. ze Sławomirem
Pietrasem, dyrektorem Teatru Wielkiego. Zadanie
stworzenia choreografii do „42 ULICY” powierzono
natomiast Jackowi Badurkowi, znanemu polskiemu
choreografowi musicalowemu. Do jego najważniejszych osiągnięć należą układy taneczne „GREASE”

i „KOTÓW”, prezentowanych w stołecznym Teatrze
Muzycznym „Roma”.
Nowoczesną scenografię „ULICY…” zaprojektował Jerzy Boduch, stały współpracownik
Gliwickiego Teatru Muzycznego. Jej najbardziej
charakterystyczną częścią będą półprzezroczyste, ruchome lustrzane płaszczyzny, dzięki którym
dekoracje spektaklu zachowają dużą mobilność
i wprowadzą na scenę rozbudowaną grę świateł.
Ich wykorzystanie pozwoli oddać charakterystyczną
strukturę fabularną „42 ULICY” (w amerykańskim
oryginale toczy się bowiem ciągła gra pomiędzy
„zakulisową” akcją indywidualnych bohaterów,
a zbiorowymi scenicznymi „numerami” broadwayowskiego zespołu).
W roli Dorothy Brock – divy nowojorskiego
Broadwayu – wystąpi gwiazda polskiej estrady,
Grażyna Brodzińska. Będzie to jej czwarta rola
w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Aktorka współpracuje z GTM od siedmiu lat. Dorothy to kolejna
znacząca kreacja w jej karierze. Panią Brock zagra
również Wioletta Białk, solistka GTM, znana z roli
Despiny w operze „COSI FAN TUTTE” Mozarta.
W postać Peggy Sawyer wcielą się: Ewa Lachowicz,
aktorka związana z Teatrem Muzycznym „Roma”
w Warszawie oraz wyłoniona w castingu Oksana
Pryjmak (z pochodzenia Ukrainka) - studentka
krakowskiej PWST.

fot. T.Zakrzewski

Billy’ego Lowera, młodego broadwayowskiego gwiazdora
zagra Marek Kaliszuk, który zapisał się w pamięci śląskich
widzów jako Ren Mac Cormack w musicalu „FOOTLOOSE”.
Na co dzień jest on artystą Teatru Muzycznego w Gdyni.
Telewidzowie mogą go oglądać w serialu „M jak miłość”,
w którym kreuje postać Bogusia, przyjaciela Kingi. Dodać
jeszcze warto, iż popisową rolę Juliana Marsha, broadwayowskiego reżysera, powierzono Bernardowi Krawczykowi
- cenionemu aktorowi Teatru Śląskiego w Katowicach.
- „42 ULICA” jest jednym z największych i najtrudniejszych przedsięwzięć artystycznych w historii GTM.
Skomplikowana gra świateł, mobilne lustrzane dekoracje,
dynamiczne układy choreograficzne - to wszystko wymaga od
całego zespołu ogromnej precyzji. GTM planuje ogólnopolski
objazd ze swoją najnowszą premierą. Chcemy zaprezentować ją widzom w Warszawie, Gdyni, Krakowie, Kielcach,
Rzeszowie i innych miastach – opowiada Zuzanna Weiss,
rzecznik GTM. Z okazji rychłego rozpoczęcia roku akademickiego GTM przygotował dla śląskich żaków prawdziwą
gratkę - studencką premierę „ULICY”. Odbędzie się ona we
wtorek, 4 października. (kik)

FILMOWA EDUKACJA
Kino AMOK zaprasza na kolejną edycję spotkań Młodzieżowej Akademii Filmowej. Przygotowano specjalny program edukacji medialnej dla
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Zawiera
on wybrany zestaw szczególnie wartościowych filmów. Projekcjom zawsze
towarzyszą wykłady lub – w przypadku najmłodszych widzów – spotkania
prowadzone przez specjalistów.
- Warto do nas zawitać, bo współczesne kształcenie nie może się
już obejść bez edukacji medialnej. Oglądanie filmów może okazać się
dobrym punktem wyjścia do refleksji nad wieloma problemami – wyjaśnia
Urszula Biel, kierownik kina AMOK. Organizatorzy podkreślają, że biorąc
udział w MAF dzieci i młodzież mogą wzbogacić swoją wiedzę o różnych
formach artystycznej ekspresji, nauczyć się rozumienia tzw. języka kina,
krytycznego oceniania filmów, rozpoznawania kontekstów sztuki i kultury
oraz analizowania znaczenia obrazów. Akademia otworzy swoje podwoje
w październiku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.amok.gliwice.pl. Zgłoszenia są przyjmowane w biurze kina AMOK
- Rynek 18 (e-mail: biuro@amok.gliwice.pl, tel. 238-25-01 wew. 22 i 23). (al)
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Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje uroczystą inaugurację roku akademickiego 2005/2006. Odbędzie się ona w czwartek, 6 października, w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego. Początek - godz. 16.00.

AKTYWNI NA EMERYTURZE
Podczas spotkania zostaną wręczone legitymacje nowym członkom stowarzyszenia. Część
artystyczną wypełnią: występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach, prezentacje
zespołów wokalnych i tanecznych z Gimnazjum nr 6 w Sośnicy oraz recital Elżbiety Mazur – solistki
Opery Śląskiej w Bytomiu. Na uroczystość zaproszono sympatyków stowarzyszenia oraz gości
z partnerskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Bielska – Białej, Katowic, Krakowa, Opola. Swój
przyjazd zapowiedział także Marek Szpunar, wiceprezes Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego,
która pośredniczy w pozyskiwaniu grantów finansowych dla gliwickiego uniwersytetu.
Obecnie UTW zrzesza około 300 mieszkańców Gliwic i okolic. Adresuje swój program do osób,
które mają już za sobą okres aktywności zawodowej. Co roku przygotowywany jest dla nich cykl
wykładów, wycieczki, zajęcia sportowe lub lekcje nauki języków obcych. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie internetowej www.utw.gliwice.of.pl. Walne zebranie członków UTW odbędzie się we wtorek, 4 października, w Centrum Edukacji im. Jana Pawła II (obok Katedry). Początek
– godz. 17.00. (al)
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OGIEŃ I WODA

Głównie przeciwnicy budowy śródmiejskiego odcinka Drogowej Trasy
Średnicowej w Gliwicach pojawili się w zeszłym tygodniu w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego. W ubiegły czwartek zorganizowano tam kilkugodzinną
dyskusję publiczną nad projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego centralnej części miasta.

W sobotę, 24 września, Teatr „A” zaprezentował na Placu Krakowskim
w Gliwicach premierowe przedstawienie „Exultet”. To kolejna próba
przetworzenia języka spektakli ulicznych. W obrzędowym widowisku
z pogranicza teatru i misterium, głównymi tematami są ogień i woda.

Oponenci budowy DTŚ w śródmieściu
Gliwic reprezentowali przede wszystkim
stowarzyszenie „Gliwiczanie dla Gliwic”,
które – jak wieść gminna niesie – zostało
utworzone właśnie po to, aby próbować zablokować realizację planowanej inwestycji.
Niestety, z reguły tak bywa na tego typu spotkaniach. Burzliwą debatę prowadził Marek
Tomaszewski, przewodniczący Rady Okręgowej Izby Urbanistów w Katowicach.
Nie miał łatwego zadania. Niektórzy
z dyskutantów wcale nie chcieli merytorycznej wymiany uwag i opinii. Można było
odnieść wrażenie, że przyszli do magistratu,
aby podgrzać tylko atmosferę sporu wokół
DTŚ. Nie interesowały ich w ogóle argumenty przemawiające za koniecznością
realizacji tego ważnego dla miasta zadania
inwestycyjnego. – Zwalniam panią z obowiązku odpowiedzi – powiedział w pewnej
chwili jeden z zapalczywych uczestników
spotkania, zwracając się personalnie do
jednej z urzędniczek.
Dyskusja przybierała momentami niekonwencjonalny charakter. Gdy mówiono
o planowanej budowie multikina w mieście,
jedna z obecnych na sali kobiet zapytała
nagle: - Kiedy po raz ostatni była pani w kinie? Pytanie to skierowała do Małgorzaty
Seweryn, szefowej Wydziału Architektury
i Urbanistyki, która chwilę wcześniej udzielała wyjaśnień w sprawie projektowanego
multiplexu. Cóż się okazało? - Uczestnicy
debaty kwestionowali nie tylko celowość
budowy DTŚ, ale również sens wznoszenia
multikina w Gliwicach. W tym celu sięgali po
różne argumenty, niekiedy mocno zaskakujące – komentuje Marek Jarzębowski,
rzecznik prasowy UM.

Dyskutanci krytykowali przede wszystkim
sam projekt zagospodarowania centralnej
części Gliwic. Zarzuty odpierał autor dokumentu – Janusz Cubała. Poważne zastrzeżenia wielu uczestników zebrania wzbudził
zwłaszcza planowany przebieg DTŚ w centrum miasta. Pytano także, kto ustalił granice obszaru objętego projektem. Dlaczego
sposób zagospodarowania pozostałych
terenów Gliwic nie jest dziś przedmiotem
publicznej debaty? – indagowano organizatorów spotkania. Projektant odpowiadał,
ale – jak można przypuszczać – oponenci
pozostali przy swoim zdaniu. O przystąpieniu do sporządzenia zmiany istniejącego
planu zagospodarowania przestrzennego
centralnej części miasta zadecydowała
Rada Miejska w październiku 2002 roku.
Uchwała w tej sprawie stała się podstawą
do rozpisania publicznego przetargu na
opracowanie projektu.
- Publiczne dyskusje rządzą się swoimi
prawami. Przebiegają one często w atmosferze wieców i nie mają nic wspólnego ze
spokojną i rzeczową analizą argumentów
„za” i „przeciw”. Dominują emocje, które
nie sprzyjają rozsądnej debacie. Dotyczy
to zresztą nie tylko Gliwic. Jeden z byłych
prezydentów jednego z dużych miast Śląska
z upodobaniem uczestniczy np. w różnego rodzaju zebraniach, które służą tylko
jednemu celowi: storpedować za wszelką
cenę budowę projektowanej autostrady A-1
(północ-południe) na obszarze województwa
śląskiego. Uważa to za swoją życiową misję
i szansę powrotu na scenę – tłumaczy Marek
Jarzębowski. (luz)

„CARMEN” KAMERALNIE

fot. E.Kaliszewska

Gliwickie Towarzystwo Muzyczne i Politechnika Śląska w Gliwicach zorganizowały koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia istnienia Gliwickiej Orkiestry
Kameralnej. Odbył się on w niedzielę, 25 września, w siedzibie Centrum
Edukacyjno – Kongresowego przy ul. Konarskiego.

Wystąpili: Kamil Staniczek (skrzypce), Iwona Socha (sopran), Jacek Ropski (skrzypce) oraz muzycy GOK pod batutą dyrygenta Andrzeja Rosoła. Podczas koncertu można
było usłyszeć kilku utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz walca „Scherzo C-dur
op. 34P” Piotra Czajkowskiego, arię Micaeli z opery „Carmen” Georgesa Bizeta i I koncert skrzypcowy „D-dur op. 6” Nicolo Paganiniego. Dodać warto, iż młody, lecz ceniony
w kraju jubilat występował dotychczas m.in. we Wrocławiu i Częstochowie. Zespół tworzą
utalentowani artyści, współpracujący na co dzień z grupą „Sinfonia Varsovia”, Narodową
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonia Śląską, a także Śląską
Orkiestrą Kameralną. (kik)
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fot. archiwum Teatru „A”

...KARAWANA IDZIE DALEJ

Spektakl powstał z inspiracji tzw. rytami przejścia - obecnymi w kulturach różnych ludów ceremoniami inicjacji, umierania i rodzenia się na nowo, zmiany statusu
społecznego i religijnego jednostki. Dzięki nim człowiek stawał się kimś nowym,
uzyskiwał namaszczenie przed pełnieniem nowych funkcji w społeczności, określał
swoją tożsamość. Przedstawienie opowiada historię człowieka poprzez symboliczną podróż, nawiązującą do legend o poszukiwaniu Ognistego Ptaka. Podstawowe
elementy składające się na teatralną opowieść to motyw wędrówki, objawianie się
nadprzyrodzoności, exodus i ostateczny moment mistycznej przemiany. Uniwersalne
ujęcie tematu wiąże się z przenikaniem i syntezą tradycji obecnych w różnych przekazach kulturowych – począwszy od pierwotnych obrzędów magiczno - religijnych,
a skończywszy na tradycji judeochrześcijańskiej z jej koncepcją Paschy i Sakramentów.
Autorem scenariusza i reżyserem przedstawienia jest Mariusz Kozubek. Występują:
Małgorzata Grund, Magdalena Kocur, Piotr Chlipalski, Marcin Dzwonowski, Mariusz
Kozubek, Marek Stecko, Leszek Styś oraz zespół muzyczny (Jacek Dzwonowski
i Grażyna Styś). (al)

ŚWIATEŁKO DO NIEBA
Pozwala osobom samotnym i nieuleczalnie chorym odejść z godnością i spokojem. Cierpiącym - zapewnia fachową opiekę medyczną
i duchowe wsparcie. Potrzeba naprawdę niewiele, aby wspomóc jego
działania. W niedzielę, 2 października, na Placu Krakowskim w Gliwicach odbędzie się piknik rodzinny na rzecz HOSPICJUM MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO przy ul. Daszyńskiego 29.
- Impreza rozpocznie się o godz.
12.00. Przewidzieliśmy m.in. występy
tenora Mieczysława Błaszczyka i Elżbiety
Mazur - solistki Opery Śląskiej w Bytomiu,
a także koncerty wychowanków Szkoły
Muzycznej w Gliwicach: „MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ”, „KWINTETU SAKSOFONOWEGO” i grupy „BIG
BAND”. Swoje umiejętności wokalne
i taneczne zaprezentują również utalentowani uczniowie Gimnazjum nr 6
w Sośnicy oraz członkowie zespołu
„PACAŁYCHA”, działającego przy bytomskim Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. W przerwach
między wszystkimi popisami będziemy
informować widzów o bieżącej działalności i potrzebach hospicjum, a także
- sprzedawać losy specjalnej loterii fantowej – opowiada Krystyna Jurczewska

– Płońska, reprezentująca „Uniwersytet
Trzeciego Wieku” - współorganizatora
pikniku.
Około godz. 17.00 odbędzie się aukcja obrazów profesorów M. Bietkowskiego i F. Maurera. Uzyskane w trakcie
licytacji fundusze oraz środki pochodzące
ze sprzedaży losów zostaną przekazane
przedstawicielom gliwickiego hospicjum.
- Posłużą one pracownikom tej instytucji
do dalszej realizacji idei opieki nad ludźmi
ciężko i przewlekle chorymi – wyjaśnia
Krystyna Jurczewska – Płońska.
Na zakończenie imprezy, około
godz. 20.00, uczestnicy pikniku zapalą
„światełko do nieba”. Będzie ono symbolizowało działania hospicjum, udzielającemu pomocy dziesiątkom cierpiącym
mieszkańcom Gliwic. (kik)
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WYNIKI GŁOSOWANIA DO SEJMU RP W OKRĘGU WYBORCZYM NR 29
Ruch Patriotyczny
1 Rzepliński Robert
2 Szymański Jerzy
Siepetowska Elżbieta
3
Anna
4 Majewski Sebastian
5 Gorczyca Beata
6 Kremzer Karol
7 Kordek Agnieszka
8 Jedynak Jadwiga
9 Nowacki Żan-Tony
10 Krawczyk Michał
11 Matej Elżbieta
12 Czerwinka Ewa Anna
13 Gwosdek Marcin Norbert
14 Kubiak Andrzej
Wilczęga-Wiercioch Alina
15
Beata
Suma

Partia Demokratyczna - demokraci.pl
674
240
128
97
156
106
84
59
64
50
45
63
11
65
70
1 912

Polska Partia Pracy
1 Barański Jan Marian
Piorunowski Krzysztof
2
Grzegorz
3 Zawadzki Roman
4 Szpakowski Marek
5 Buchta Halina Beata
6 Koszowski Piotr Bogdan
Józefowicz Marzena
7
Monika
8 Kornecki Józef Henryk
9 Eljaszak Karina Joanna
Bednarczyk Mirosław
10
Józef
Lotarski Krystian
11
Franciszek
Gabryszewski Jan
12
Stanisław
Suma

971
90
196
88
200
54
81
73
53

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6

Gromek Arkadiusz
Przybylski Krzysztof
Mroczek Mirosław Adam
Brodowski Aleksander
Wrzask Henryk
Sobel Bartosz
Slodczyk Dawid
Prudło Stanisław
Kachel Paweł
Starościak Krzysztof
Adam
Waluś Stanisław
Piotrowska Teresa Marta
Szczepańska Danuta
Lendla Beata
Wiącek Leokadia
Antonina
Nowak Stefan Piotr
Schmidt Paweł
Til Zbigniew
Pilc Jerzy
Drop Krzysztof Rafał
Suma

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

69

10

55

11

1 990

12
13
14

3 542
1 203
772
437
612
420
319
343
459
226
459
1 477
632
197
215
327
227
143
184
179
12 373

Lewandowski Piotr
Tadeusz
Pawełko Mirosław
Wardalski Czesław
Niewiadomski Krzysztof
Czesław
Lis Zenon Jan
Probierz Michał Rafał
Basa Agnieszka Barbara
Babirecki Władysław Jan
Kaliński Mariusz
Brehmer Dietmar
Karlik Marcin Adam
Boruszewski Dariusz
Puka Krzysztof Czesław
Ksol Adrian Patryk
Urban Andrzej
Rewkowski Andrzej
Grela Piotr Paweł
Kępka Łucjan
Suma

2 619
354
296
262
307
236
449
76
95
183
101
68
148
40
81
45
94
197
5 651

Socjaldemokracja Polska

60

Liga Polskich Rodzin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Kubica Józef Jerzy
Breguła Zygmunt Marcin
Tkacz-Janik Małgorzata
Król Adrian Marian
Berezowski Kazimierz
Białczyk Jan
Adamkiewicz Mieszko
Antoni
Tokarz Bartłomiej
Piniło Wojciech
Bojczuk Grzegorz
Mieczysław
Mokrzycka-Michalska
Katarzyna
Karnus Jan Józef
Żuk Kacper Eliasz
Sokół Henryk Andrzej
Suma

3 448
644
1 067
546
515
180
261
174
86
113
665
71
142
328
8 240

Prawo i Sprawiedliwość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Jędrych Jędrzej
Szarama Wojciech Piotr
Burdziak Józef
Wita Tadeusz
Chłopek Aleksander
Antoni
Burzka Grzegorz Antoni
Świetlicki Jacek
Kopała Marek Krzysztof
Goliszewski Zdzisław
Sokół-Rachfalska
Aleksandra Irena
Kowalski Janusz
Zajączkowski Witold
Adolf
Holak Ewa Mariola
Pabis Jerzy Bogusław
Przedpełski Zbigniew
Jerzy
Jeziorowski Jan Paweł
Partuś Krzysztof Jerzy

13 791
9 280
3 813
4 656
5 366
3 065
2 470
2 760
3 382
2 994
1 411
967
2 853
995
537
1 188
930

18 Łanowy Zbigniew Marek
Szybiak Eugeniusz
19
Florian
20 Lach Ryszard Tadeusz
Suma

636
1 038
3 703
65 835

Sojusz Lewicy Demokratycznej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Martyniuk Wacław
Andrzej
Widuch Marek Damian
Chojnacki Jan
Korcz Krzysztof Jarosław
Grzenia Leszek Paweł
Żak Justyna Emilia
Jarosz Dagmara Gracja
Kwaśnicka Ela Wanda
Hofman-Dyner Jolanta
Maria
Krzyżanowski Zbigniew
Nosiadek Franciszek
Bernard
Dombrowski Edward
Krawczyk Alicja Joanna
Miruk-Mirski Roman
Kruczkowski Rafał
Franciszek
Morawski Tadeusz
Chojnacka Ewa Rozalia
Biegaj Jadwiga Barbara
Suma

11 339
3 650
2 959
1 345
611
1 169
831
881
402
532
542
214
635
149
312
300
548
651
27 070

Platforma Obywatelska RP
1 Szumilas Krystyna Maria
2 Gałażewski Andrzej Józef
3 Brzezinka Jacek Piotr
Czochara Marian
4
Władysław
Głogowski Tomasz
5
Marian
6 Adamczyk Sławomir
Więckowska Ewa
7
Małgorzata
8 Hajda Bogusław Józef
Wójtowicz Mariusz
9
Kazimierz
Sielańczyk Andrzej
10
Wiesław
11 Kaleta Paweł Piotr
12 Kardasz Piotr
13 Pszonak Marek Jan
14 Ślęzak Agata
Główkowski Wojciech
15
Andrzej
Kowalczyk Mirosław
16
Lesław
Mamok Tadeusz
17
Sylwester
Nawrat Aleksander
18
Michał
Suma

16 105
9 524
5 055
3 062
6 812
2 192
7 018
1 415
5 815
1 086
1 547
1 835
2 683
2 222
356
513
5 275
4 165
76 680

Polska Partia Narodowa
1
2
3
4

Zakrzewski Cezary
Miler Jacek Krzysztof
Lemiesz Katarzyna
Lemiesz Jerzy

144
87
24
25
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WYNIKI GŁOSOWANIA DO SEJMU RP W OKRĘGU WYBORCZYM NR 29
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Krawczyk Wojciech Piotr
Fedorowicz Roman
Truchel Kazimierz August
Kostecki Leszek
Węglikowski Karol
Tomasz
Kwiatkowska Barbara
Helena
Pawłowska Joanna
Krystyna
Milewski Janusz
Kamiński Władysław
Antosiewicz Antoni Alfred
Suma

48
39
30
36
30
45
38
15
14
23
598

Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Dulias Stanisław
2 Wilk Zygmunt
3 Kowol Jan Sylwester
Boniewski Leszek
4
Stanisław
5 Bartecka Urszula Maria
6 Kusz Stefan
Rycerski Wiesław
7
Tadeusz
8 Kiełbasa Krystian
Pożywiłko Mirosław
9
Ryszard
10 Wende Łukasz Adam
11 Duda Bernard Antoni
12 Marzec Dorota Teresa
Lipartowski Edmund
13
Józef
14 Borowiec Jacek Piotr
15 Kubiczek Andrzej
16 Cymek Tadeusz
17 Mickiewicz Jan Henryk
18 Lipski Wojciech
19 Góra Maria
Suma

745
451
640
215
268
272
348
328
116
304
105
224
29
58
89
20
75
45
175
4 507

Platforma Janusza Korwin-Mikke
1 Pilipiuk Andrzej
2 Sławski Paweł Stefan
3 Wójcik Maja Elżbieta

907
161
328

4
5
6
7
8
9
10
11

Zabiegała Witold
Grzegorz
Zientara Grzegorz Michał
Pianka Marcin
Kortyczko Jan Paweł
Ruszkiewicz Marcin
Włodzimierz
Godowski Patryk Paweł
Szklorz Wiktor Łukasz
Korwin-Mikke Korynna
Natalia
Suma

120
100
168
64
30
49
73
1 955
3 955

Polska Konfederacja
- Godność i Praca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bielawski Tadeusz
Czerny Teresa Janina
Wolański Mirosław
Krzysztoforski Andrzej
Pańkowska Barbara
Ślosarczyk Jan Piotr
Pacak Ryszard Janusz
Swaczyna Maria
Hulbój Józef Adam
Suwała Andrzej
Magda Przemysław
Matujewicz Grzegorz
Suma

199
120
51
44
119
34
17
44
42
12
27
26
735

Samoobrona RP
1 Moric Rajmund Klemens
2 Michalak Aldona
Odlanicki-Poczobutt
3
Tadeusz Marcin
4 Gwóźdź Rafał Marek
5 Budka Józef
6 Mazur Mieczysław
7 Bieniek Marek Janusz
8 Noga Antoni Stanisław
9 Wysocka Krystyna Teresa
10 Bednarczyk Henryk Jerzy
11 Gierzok Stefan Jerzy
Leszczyński Krzysztof
12
Leszek

3 091
2 061
690
845
997
1 264
876
534
1 295
648
307

13
14
15
16
17
18
19

Pawlak Fabian Sebastian
Kostecka Urszula Teresa
Sommer Tomasz Henryk
Malik Zdzisław
Kutyba Witold Stanisław
Gebler Marek Sylwester
Lichwa Zbigniew
Suma

699
500
400
268
179
122
822
16 130

Partia Inicjatywa RP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dziadak Krzysztof
Nowara-Dziura Joanna
Drężek Grażyna
Podeszwa Marek
Chmurski Leonard
Pawlas Urszula
Bryk Emilia
Mikoda Marek
Piątek Joanna
Dominiak Monika
Janik Janina
Skrzypczak Bogdan
Justyński Zygmunt
Sołtys Ryszard
Suma

54
18
24
14
22
33
27
5
31
12
8
8
7
20
283

„Mniejszość Niemiecka Śląska”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lippa Marcin
Psiuk Tadeusz
Paruzel Adam
Gillner Gizela
Skandy Erhard
Kowolik Mariusz
Balon Lucjan
Kuczera Violetta
Skowronek Andrzej
Kwand Ryszard
Duk Oskar

Suma

1 399
1 021
358
768
326
633
237
195
102
47
495
5 581

532

WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU RP
W OKRĘGU WYBORCZYM NR 29
1.

FIJAŁKOWSKI Krzysztof

10.528 głosów

zgłoszony przez KW Polskiej Konfederacji - Godność i Praca

2.

KAŹMIERCZAK Jan Piotr

72.937 głosów

zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

3.

KOWOLIK Stanisław Karol

31.374 głosów

zgłoszony przez KW Liga Polskich Rodzin

4.

MARKOWSKI Jerzy

45.334 głosów

zgłoszony przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

5.

PAŃCZYK-POZDZIEJ Maria

77.860 głosów

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

6.

PISZKA Beatrix

18.152 głosy

zgłoszona przez KWW „Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej”

7.

PRUS Edward

23.985 głosów

zgłoszony przez KW Liga Polskich Rodzin

8.

RUDNICKA Jadwiga Julia

77.948 głosów

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

9.

SIEROŃ Aleksander Romuald

31.236 głosów

zgłoszony przez KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
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OPERACJA HIMMLER
W bieżącym roku przypada 70 rocznica uruchomienia radiostacji w Gliwicach oraz 66 rocznica tzw. prowokacji gliwickiej (31 sierpnia 1939 roku)
– fragmentu „Operacji Himmler”.

CZĘŚĆ CZWARTA: RADIO GLIWICE NADAJE
31 sierpnia 1939 roku o godz. 18.40
Niemcy usunęli ochronę z Urzędu Celnego w Hochlinden. W rejon zdarzenia
przybyli kursanci szkoły szermierczej
ubrani w polskie mundury wojskowe oraz
14 ludzi - „konserw” ubranych również
w mundury polskie. O godz. 19.45 nastąpił atak kursantów szkoły szermierczej na
budynek Urzędu Celnego w Hochlinden,
znajdujący się przy samej granicy z Polską.
Sytuację obserwowali żołnierze polscy ze
strażnicy granicznej w Rybniku - Stodołach.
Uznali, że któryś z pododdziałów polskich,
wbrew zakazowi, dał się sprowokować
i zaatakował stanowiska niemieckie.
Żołnierze strażnicy rwali się do walki,
pragnęli przyjść z pomocą nacierającemu
wojsku. Nie wiedzieli jednak, że cała akcja była prowokacją spreparowaną przez
Niemców, pozorujących atak Polaków. Na
szczęście przytomność umysłu i stanowczość dowódcy strażnicy w Stodołach
ostudziła nieco zapał żołnierzy. Do walki
zbrojnej nie doszło, a ogłoszenie alarmu
było zakończeniem incydentu granicznego
w Stodołach. Na przedpolu walki o urząd
rozrzucono 14 ciał ludzi - „konserw”. Każdy z poległych żołnierzy miał przy sobie
przestrzelony karabin, urealniający odbytą
bitwę. Tak zakończyła się misja kursantów
szkoły szermierczej w Wernau – zadanie
w pełni wykonano. Reszta to już sprawa
propagandy.

Tymczasem w Gliwicach o godz. 20.00
rozpoczął się atak na budynek radiostacji. Sprawa była ułatwiona ze względu na
wcześniejsze usunięcie ochrony obiektu.
Do maszynowni wbiegły trzy osoby z grupy
gliwickiej: dowódca akcji - Naujocks, lektor
oraz technik radiowy. Obecni w budynku
dozorca i dwaj technicy obsługi radiostacji
zostali obezwładnieni - zgodnie ze wcześniejszym poleceniem - bez oddania strzału z broni palnej. W czwartek, 31 sierpnia
1939 roku, radiostacja gliwicka nie nadawała własnego programu. Transmitowała
jedynie program radia Wrocław, który był
przekazywany z redakcji głównej radia Gliwice, mieszczącej się przy ul. Radiowej.
Dlatego studio nie było przygotowane do
transmisji - wyposażone jedynie w mikrofon burzowy, służący do ostrzegania radiosłuchaczy przed zbliżającymi się burzami,
a tym samym do informowania o konieczności uziemienia anten odbiorczych. Wśród
uczestników akcji pojawił się niepokój o dalsze losy operacji. Jednak po groźbie użycia
broni palnej, znalazł się mikrofon.
Ponieważ trwała transmisja programu
wrocławskiego, to nie można było skorzystać z pasma radiowego Wrocławia,
tj. pasma o bardzo dużym zasięgu. Emisja
wrocławskiego programu odbywała się na
średnich falach radiowych, o zasięgu do
500 km. Z uwagi na zaistniałe uwarunkowania techniczne, grupa gliwicka podłączyła

się jedynie do pasma radiowego lokalnego o zasięgu zaledwie 10 km. Dlatego
komunikat, który został wyemitowany,
nie był słyszalny w Opolu, Wrocławiu czy
też w Berlinie. Zgodnie z wcześniejszą
umową, na teren radiostacji dostarczono
jedną „konserwę” - mężczyznę w cywilnym
ubraniu, który wcześniej odmówił założenia
polskiego munduru w budynku Gestapo
w Opolu.
Po krótkiej chwili od momentu odnalezienia mikrofonu nadano komunikat radiowy: Tu polska radiostacja Śląsk, Gliwice
są już w naszych rękach, a jutro Wrocław,
Opole, Gdańsk. Tu polska radiostacja Wolny Śląsk w Gliwicach. Rodacy, wszyscy,
którzy jeszcze jęczą pod pruskim butem,
nasza wojna z germaństwem rozpoczęta,
armia polska spieszy nam z odsieczą,
uderzajcie w znienawidzonego wroga. Tu
radiostacja polska Wolny Śląsk w Gliwicach mówimy do wszystkich Polaków za
kordonem, nadeszła chwila porachunków,
chwytajcie wszędzie za broń, armia polska
spieszy nam z odsieczą. Tu radiostacja
Wolny Śląsk w Gliwicach, słuchajcie nas
o tej samej porze, dzisiaj Gliwice, jutro
Wrocław, Opole i Gdańsk.
Następnie komunikat powtórzono w języku niemieckim. W czasie jego nadawania
uczestnicy akcji oddali w powietrze strzały
z broni palnej, aby upozorować walkę w budynku radiostacji. Jednak z przyczyn tech-

nicznych udało się wysłać w eter zaledwie
osiem słów zacytowanej odezwy. O godz.
20.15 uczestnicy akcji opuścili radiostację.
Pozostawili na podwórzu, u wejścia do budynku siłowni radiostacji, ciało mężczyzny.
Naujocks na obchodnym oddał do niego
dwa strzały z pistoletu. Tak skończyła się
akcja w Gliwicach i cała „Operacja Himmler”. Następnego dnia o świcie Niemcy uderzyły na Westerplatte i rozpoczęły II wojnę
światową. Propagandowo uzasadniono
podjęte decyzje tym, że to Polska ponosi
winę za wybuch wojny.
„Operacja Himmler” należała do najpilniej strzeżonych tajemnic III Rzeszy.
Sprawa została ujawniona dopiero po
zakończeniu działań wojennych, w czasie
procesu zbrodniarzy wojennych w Norymberdze w latach 1945 - 46.
Sławomir Bylicki
Sławomir Bylicki (39 lat), gliwiczanin od
urodzenia. Zawód - policjant, stanowisko
służbowe: dyżurny Komisariatu II Policji w Gliwicach ul. Warszawska 35c (Radiostacja jest
usytuowana na terenie podległym temu właśnie
komisariatowi). Od piętnastu lat służy w Policji
i pracuje w gliwickim komisariacie (stopień
służbowy: aspirant sztabowy). Absolwent
politologii Uniwersytetu Opolskiego ze specjalnością ustrojowo-samorządową. Od września
br. słuchacz 6-miesięcznego kursu oficerskiego
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – kandydat
na oficera Policji.

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej od lat cyklicznie organizuje spotkania autorskie z wybitnymi osobowościami świata kultury. Najbliższe dwa
odbędą się jeszcze we wrześniu.
Pierwsze zorganizowano w ramach
Opolskiego Salonu Literackiego. W czwartek, 29 września, w Sali Lustrzanej Zamku
w Kamieniu Śląskim będzie gościł prof.
Peter Horst Neumann - uznany poeta,
eseista i językoznawca, dyrektor działu
„Literatura” Bawarskiej Akademii Sztuk
Pięknych w Monachium, przyjaciel zmarłego w 1990 r. Horsta Bienka. Spotkanie
z prof. Neumannem zostanie połączone
z dyskusją na temat literatury śląskiej. Początek o godz. 19.00.
Natomiast na piątek, 30 września, przewidziano debatę o europejskim dziedzictwie
kulturowym Górnego Śląska. Zaproszono
Wolfganga Bittnera, niemieckiego pisa-

rza urodzonego w Gliwicach, a obecnie
mieszkającego w Kolonii. Jest on autorem
książek „Ziemia niczyja”, „Gliwice zwano kiedyś Gleiwitz” oraz „Granice przekroczyć”.
Zajmuje się m.in. tematyką górnośląską
oraz kwestiami polsko - niemieckimi. Spotkanie odbędzie się w ramach Katowickiego
Aneksu Kulturalnego w Instytucie Kultury
i Języków Obcych „Structura” w Katowicach
przy ul. Damrota 22. Początek o godz.
19.00. Na obydwa spotkania wstęp jest
wolny. Szczegółowych informacji udziela
Dagmara Sokołowska (tel. 232-49-02 wew.
105, faks: 232-49-01, e-mail: dagmara.
sokolowska@haus.pl.) (ds)

WSPÓ ŁPR ACUJĄ
Z NAMI
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ŚLADAMI HISTORII
Wrzesień w naturalny sposób kojarzy się ze szkolnictwem. Wracam więc do
prezentacji zabytkowych obiektów oświatowych w mieście. Godny uwagi
jest z pewnością budynek Medycznego Studium Zawodowego przy ul. Chudoby 10.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI (AU) – część 12
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby na
podstawie art. 63, ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
Kto może załatwić sprawę:

fot. E.Pokorska

1. osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika,
2. osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika(właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr - wówczas do wniosku należy dołączyć potwierdzony za zgodność
z oryginałem odpis z właściwego rejestru np. KRS-u),
3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez
kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem,
regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika,
4. wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 7 lokali tzw. „duża” - działająca przez
zarząd wspólnoty lub zarządcę bądź pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali,
5. wspólnota mieszkaniowa licząca nie więcej niż 7 lokali tzw. „mała” – działająca
przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich
właścicieli lokali.
Formularz wniosku: wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Pierwotnie był to dom mieszkalny. Został zbudowany w 1912 roku w stylu secesyjnym.
Dopiero po II wojnie światowej kamienica zmieniła swą funkcję. W 1947 roku stała się siedzibą
Szkoły Asystentek Technicznych. Swoją obecną rolę pełni od 1971 roku. Obiekt jest ciekawie
usytuowany na skrzyżowaniu ulicy Chudoby i dawnej promenady spacerowej – dzisiejszej
Alei Przyjaźni. Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Chopina. Silnie
rozczłonkowana bryła zaskakuje bogactwem secesyjnych detali w postaci stylizowanych
kwiatów i liści. Okna piątej kondygnacji są ozdobione motywem sznurów i okuć. Prawdziwą
niespodziankę kryją jednak wnętrza dawnej kamienicy. Są tam zachwycające witraże klatek
schodowych, które swój dobry stan techniczny zawdzięczają użytkownikom obiektu. Motywem
przewodnim witraży jest głowa lwa. Symetryczną kompozycję tworzą: stylizowana dekoracja
roślinno-ornamentalna i wspomniane głowy królewskich zwierząt. Wykonano je z różnych
rodzajów szkła z ornamentami. Są to jedne z nielicznych - zachowanych w całości - witraży
w Gliwicach. Szkoda, że nie wszyscy mogą podziwiać ich urodę.
Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

TROPICIEL W GLWICACH
W niedzielę, 23 października, o godz. 13.00 w programie
„Instynkt tropiciela” w TV4 pojawią się Gliwice.
To program o najciekawszych miastach Polski. Plasuje się
na pierwszym miejscu rankingów oglądalności TV4, wyprzedzając nawet „Idola Extra”. Przypomina stylem program, w którym
osoba prowadząca robi rano zakupy w chińskiej dzielnicy Nowego Jorku, a wieczorem spaceruje po śródziemnomorskiej plaży i rozkoszuje się charakterystycznymi dla danego regionu przysmakami. W „Instynkcie tropiciela” prowadzący,
Szymon Cempura, podziwa nasz kraj, odwiedzając Szczecin, Opole, Gliwice... – Chcemy
pokazać prawdziwą Polskę, oddać klimat danego miasta, przedstawić życie kulturalne
mieszkańców. Nie interesuje nas stereotypowy wizerunek kraju, utrwalony w przewodnikach
turystycznych czy też na widokówkach – mówi Piotr Owczarski, producent programu. (omi)

Wymagane dokumenty (załączniki do wniosku):
• oryginał decyzji o warunkach zabudowy podlegającej przeniesieniu,
• zgoda strony (na rzecz której została wydana decyzja) na jej przeniesienie,
• oświadczenie osoby, na rzecz której decyzja ma być przeniesiona – o przyjęciu
wszystkich warunków zawartych w decyzji,
• jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika - oryginał (lub urzędowo poświadczony odpis) pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi wraz z opłatą skarbową
w wysokości 15 zł.
Tryb załatwiania sprawy: decyzja prezydenta miasta Gliwice o przeniesieniu decyzji
o warunkach zabudowy.
Opłata skarbowa: wniosek - 5 zł, każdy załącznik - 0,50 zł, pełnomocnictwo lub jego
odpis - 15 zł, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - 50 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej:
• sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym oraz dotyczące nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i zdrowia,
• wnioski jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Termin załatwienia sprawy: miesiąc od daty złożenia wniosku (nie wliczając terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy interesanta albo
z przyczyn niezależnych od Urzędu Miejskiego).
Załatwianiem spraw zajmuje się Referat Lokalizacji w Wydziale AU. Szczegółowe
informacje można uzyskać w godzinach pracy UM na stanowisku Wydziału Architektury
i Urbanistyki w Biurze Obsługi Interesantów na parterze UM (tel. 239-13-01) oraz w sekretariacie AU na piątym piętrze (pokój nr 508, tel. 239-12-15 i 231-49-84). Pracownicy Referatu
Lokalizacji obsługują klientów wyłącznie podczas stałych dyżurów: w poniedziałki i piątki
w godzinach od 8.00 do 10.00, we wtorki i środy w godzinach od 13.00 do 16.00, w czwartki
w godzinach od 13.00 do 17.00.
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.
Formularz wniosku oraz wzór pełnomocnictwa zamieszczono na stronie internetowej UM
(www.um.gliwice.pl) w dziale Wirtualne Biuro Obsługi.

GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO:
poniedziałek, wtorek, środa - od 8.00 do 16.00,
czwartek - od 8.00 do 17.00, piątek - od 8.00 do 15.00

Powiatowy Urząd Pracy informuje...
Poszukiwani:
- dyrektor finansowo-administracyjny – wykształcenie wyższe ekonomiczne, min. 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym, umiejętność obsługi komputera, miejsce pracy: Katowice,
- kierownik budowy – wykształcenie średnie lub wyższe, uprawnienia budowlane, miejsce pracy:
teren Śląska,
- inżynier elektryk – wykształcenie wyższe, mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B,
miejsce pracy: Gliwice,
- inżynier mechanik – wykształcenie wyższe, mile widziane prawo jazdy kat. B, miejsce pracy:
Gliwice,
- asystent geodety – wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane doświadczenie, miejsce
pracy: Gliwice i okolice,
- nauczyciel farmacji – wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, miejsce pracy:
Gliwice,
- kierownik budowy – wykształcenie średnie, uprawnienia budowlane (instalacje sanitarne), miejsce pracy: Gorzyce,
- elektromechanik – wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B,
miejsce pracy: Gliwice,
- optyk – wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: Rybnik,

- dietetyk – wykształcenie średnie lub wyższe, miejsce pracy: Kędzierzyn Koźle,
- sprzedawca (sklep medyczny) – wykształcenie średnie (technik farmacji), doświadczenie, dyspozycyjność, miejsce pracy: Gliwice,
- pracownik biurowy – wykształcenie średnie, znajomość jęz. angielskiego i jęz. niemieckiego,
miejsce pracy: Gliwice,
- pracownik do wypieku pizzy – wykształcenie zawodowe gastronomiczne, miejsce pracy:
Gliwice,
- piekarz – wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: Gliwice,
- krawcowa – wykształcenie zawodowe krawieckie, miejsce pracy: Gliwice,
- betoniarz-zbrojarz – doświadczenie, miejsce pracy: teren Śląska,
- monter instalacji sanitarnych – wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: teren
Śląska,
- kierowca-magazynier – wykształcenie średnie techniczne, min. 3 lata doświadczenia, prawo
jazdy kat. C, E, miejsce pracy: Gliwice,
- kierowca – wykształcenie zawodowe, min. 5 lat doświadczenia, prawo jazdy kat. C, E, miejsce
pracy: teren kraju,
- kierowca-operator – min. 5 lat doświadczenia, prawo jazdy kat. B, C, D, E, uprawnienia HDS,
miejsce pracy: teren Śląska,
- mechanik samochodowy – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, 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.
MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY - GLIWICE - www.um.gliwice.pl
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Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na
wysokość czynszu na lokale.

Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa
m2

Cena
minimalna
za 1m2 pow.
użytkowej
(zł)

Wadium
(zł)

Branża

Weksel
In blanco na
kwotę (zł)

Godziny
oględzin

I PRZETARG
1.

ul. Dworcowa 45 oficyna,
parter,
pomieszczenie strychowe

2.
3.

109,08
66,87

5,50
4

2.602

nieograniczona

10.409

8.00 - 8.15

ul. Kozielska 131, parter

15,59

6

1.000

nieograniczona

1.122

9.30 - 9.45

ul. Zabrska 18/11, oficyna,
parter *

39,42

5

1.000

nieograniczona

2.365

9.00 - 9.15

69

5

1.035

nieograniczona

4.140

8.30 - 8.45

II PRZETARG
4.

ul. Barlickiego 8/6 oficyna,
parter (wejście do lokalu z klatki
schodowej)

5.

Plac Jaśminu 2, parter

27,14

5

1.000

nieograniczona

1.628

10.30 - 10.45

6.

ul. Nowy Świat 39, piwnica

30,91

5

1.000

nieograniczona

1.855

10.00 - 10.15

7.

ul. Wielicka 32 a, parter *

55,68

5

1.000

nieograniczona

3.341

11.00 - 11.15

8.

ul. Dolna 4, parter *

41,93

4,50

1.000

nieograniczona

2.264

11.30 - 11.45

Uwaga:
poz.3 * do lokalu przynależna piwnica o pow. 7,30 m2 x 1,50 zł/m2 = 10,95 zł + VAT 2,41 zł =13,36 zł miesięcznie.
poz.7 * do lokalu przynależna jest piwnica o pow.12,40 m2 x 1,50 zł/m2 =18,60 zł + VAT 4,09 zł = 22,69 zł miesięcznie.
poz. 8 * do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 4,77 m2 x 1,50 zł = 7,16 zł + VAT 1,58 zł = 8,74 zł miesięcznie.
Uwaga: do zaproponowanej przez oferenta ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Przetarg rozpocznie się 13 października 2005 r. (czwartek) o godz. 10.00 w pokoju 310 przy ul. Zwycięstwa 13, III piętro, oficyna.
Lokale można oglądać 6 października 2005 r.(czwartek) w godzinach podanych w tabelce.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 12 października 2005 r. (środa) do godz. 14.00 w Sekcji Obsługi Lokali Użytkowych,
III piętro, pok. 312, ul. Dolnych Wałów 11.
Na kopercie należy podać nazwisko i adres oferenta, adres lokalu, którego oferta dotyczy.
Oferta winna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta,
2. adres lokalu użytkowego,
3. oferowaną wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu - cyframi i słownie, proponowana stawka musi być
wyższa od minimalnej podanej w tabelce,
4. datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej,
5. następujące dołączone dokumenty:
dowód uiszczenia w terminie wadium i opłaty manipulacyjnej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta,
oryginał do wglądu przy składania oferty),
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego lokalu, wzorem zaparafowanej przez
siebie umowy najmu, deklaracją wekslową i przyjęciu powyższego bez zastrzeżeń oraz że stan techniczny lokalu jest znany
przez oferenta,
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
aktualną opinię bankową potwierdzającą możliwości finansowe oferenta prowadzącego działalność gospodarczą,
oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w przypadku przystąpienia do przetargu osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej,
osoby będące najemcami innych lokalu użytkowych pozostających w dyspozycji gminy składają oświadczenie czy zalegają
z opłatami czynszu za te lokale,
kserokopię decyzji nadania numeru identyfikacyjnego REGON, NIP,
weksel In blanco na kwotę podaną na ogłoszeniu.
Ustala się następujące okresy aktualności dokumentów wyżej wymienionych:
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - 6 miesięcy,
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 1 miesiąc,
opinia bankowa - 1 miesiąc.
Osoby przystępujące do przetargu w imieniu osób fizycznych lub prawnych składają stosowne pełnomocnictwa na piśmie potwierdzone
przez notariusza, przez Urząd Gminy/Urząd Miejski lub w obecności pracownika ZBM.
Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 15 zł.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie
i na własny koszt.
Przystępujący do przetargu winien najpóźniej 12 października 2005 r. wpłacić w kasie ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, Biuro
Obsługi Klienta (w godz. od 7.00 do 13.30) wadium w wysokości podanej w tabelce oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł.
W przypadku przystąpienia do przetargu na kilka lokali, należy dla każdego lokalu złożyć osobną ofertę oraz wpłacić wadium i opłatę
manipulacyjną.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego lokalu, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się
w Sekcji Obsługi Lokali Użytkowych, pok. 312, ZBM I TBS 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, to wadium
przepada na rzecz ZBM I TBS Sp. z o.o.
Organizator przetargu, na wniosek prezydenta miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603)
Prezydent Miasta Gliwice informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy
zawierające nieruchomości przeznaczone do czasowego wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
- nr 158/2005 do 10 października 2005 r.,
- nr 159/2005 do 10 października 2005 r.,
- nr 160/2005 do 10 października 2005 r.,
- nr 161/2005 do 10 października 2005 r.,
- nr 162/2005 do 10 października 2005 r.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,
ogłasza przetarg nieograniczony na
remont dachu oraz dobudowę przewodów kominowych w klatce schodowej nr 11 w budynku przy ul. Kolberga w Gliwicach.
Termin składania ofert:
10 października 2005 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert:
10 października 2005 r. o godz. 10.00.
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z póź. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice informuje,
że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych 12, zostały
podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające
nieruchomości przeznaczone do zbycia:
- nr 326 do 7 października 2005 r.,
- nr 327 do 7 października 2005 r.,
- nr 328 do 7 października 2005 r.,
- nr 329 do 7 października 2005 r.,
- nr 330 do 7 października 2005 r.,
- nr 331 do 7 października 2005 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy,
ogłasza przetarg na
kolportera prasy.
Termin składania ofert:
18 października 2005 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert:
18 października 2005 r. o godz. 9.30.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, Pl. Inwalidów Wojennych 12,
zatrudni kandydata na stanowisko
podinspektora w Dziale Sprzedaży w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
zbywanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice.
Wymagania konieczne:
wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
lub geodezyjne,
staż pracy minimum 3 lata,
znajomość przepisów ustaw o gospodarce nieruchomościami, o własności lokali,
prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, podstawowych zagadnień technicznych z zakresu budownictwa,
znajomość topografii miasta,
obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
umiejętność redagowania pism urzędowych,
umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane:
uprawnienia zawodowe.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
życiorys zawodowy – CV,
kwestionariusz osobowy,
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenia z klauzulą:
§ „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”,
§ „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 22 marca
1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1593 z późn.
zm.)”.
Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 14 października 2005 r. w Biurze Podawczym
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, Pl. Inwalidów Wojennych 12.
Inne informacje
Zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr
142 poz. 1593 z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają
dane osobowe kandydatów, którzy spełniają kryteria naboru oraz osoby zatrudnionej
w wyniku przeprowadzonego naboru.
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni kandydata na stanowisko inspektora
w Wydziale Kontroli Gospodarczej w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
- przeprowadzanie kontroli w zakresie realizowanym przez wydział.
Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe kierunek: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia,
specjalność: rachunkowość,
- staż pracy min. 3 lata,
- znajomość podstaw rachunkowości oraz prowadzenia dokumentacji finansowoksięgowej,
- obsługa komputera w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji z kontroli (Word i Excel).
Wymagania pożądane - znajomość tematyki z zakresu:
- finansów publicznych,
- zamówień publicznych,
- wynagradzania pracowników,
- zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
Cechy charakteru:
- sumienność, dokładność i bezkonfliktowość.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska i numeru naboru,
- życiorys zawodowy,
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw pracy) i kwalifikacje (mogą
być kserokopie),
- oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
- oświadczenie z klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”,
przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późn. zm.).
Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 10 października br. w Wydziale Kadr, Szkoleń
i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 338.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 231-96-00.
Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru
podlegają zniszczeniu.
Zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r.
nr 142 poz. 1593) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kandydatów, którzy spełniają kryteria naboru oraz osoby zatrudnionej w wyniku
przeprowadzonego naboru.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Fredry 6,
•

ogłasza przetarg nieograniczony na
redukcję koron drzew metodą alpinistyczną przy ul. Starogliwickiej
i Łabędzkiej w Gliwicach.
Termin składania ofert: 13 października 2005 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 13 października 2005 r. o godz. 11.00.

•

przetarg nieograniczony na
wycinkę i pielęgnację drzew w Parku im. Bolesława Chrobrego
w Gliwicach.
Termin składania ofert: 11 października 2005 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert:11 października 2005 r. o godz. 11.00.

•

przetarg na
zakup wraz z dostawą ławek betonowo - drewnianych.
Termin składania ofert: 12 października 2005 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 12 października 2005 r. o godz. 11.00.
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gliwice
z 19 września 2005 r.
o rejestracji przedpoborowych mężczyzn
urodzonych w 1987 roku.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
9 listopada 2005 r. o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny przetarg na sprzedaż lokalu
wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowych części gruntu położonego
w Gliwicach przy ulicy Daszyńskiego 15A (parter) – lokal użytkowy nr I, o pow.
70,63 m2, mieszczący się w budynku wielolokalowym położonym na działce nr
87/4, ark. mapy 12, obręb Gliwice, o pow. 206 m2, zapisanej w KW 26098.
Cena wywoławcza nieruchomości: 123.729,86 zł, w tym:
cena wywoławcza lokalu użytkowego: 123.104 zł,
cena wywoławcza gruntu (25% wartości udziału):513,00 zł + 22 % VAT tj.
625,86 zł.
Wadium: 12.500 zł.
Minimalne postąpienie: 1.250 zł.
Nieruchomość jest wolna 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 dostarczą dowód wpłaty wadium (lub jego kserokopię) do biura podawczego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach do 4 listopada 2005 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, w formie aktu notarialnego.
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 17 października 2005 r.
w godzinach od 14.40 do 15.00.
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.104.

AGENCJA PRACY PERSONEL
z siedzibą w Gliwicach poszukuje dla japońskiego klienta, lidera w dziedzinie technologii kuźniczych, osoby na stanowisko Human Resources and
Administration Manager (Manager ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
i Administracji).
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•
rozwój pionu Zasobów Ludzkich i Administracji w zgodzie z procedurami,
polityką i strukturą firmy,
•
stworzenie struktury procesu rekrutacji, szkoleń zawodowych i edukacji oraz
systemu wynagradzania,
•
udział w rozwoju narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi: systemów ocen
pracowniczych oraz systemów motywacyjnych,
•
realizację i osiąganie celów założonych przez zarząd firmy,
•
współpracę z menedżerami w zakresie ustalania planów strategicznych
związanych z polityką personalną firmy.
Od kandydatów oczekujemy:
•
ukończenia studiów wyższych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
(kierunek: psychologia, pedagogika, socjologia lub inne pokrewne),
•
dobrej znajomości prawa pracy oraz narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi,
•
kilkuletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w środowisku
międzynarodowym,
•
bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
•
biegłej obsługi komputera,
•
posiadania umiejętności i wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych z zasobami ludzkimi.
Osoba, której poszukujemy, powinna:
•
posiadać zmysł analityczny,
•
byćdobrzezorganizowanaisystematyczna,otwartanazmiany,tolerancyjnaizdecydowana,
•
posiadać zdolności interpersonalne.
Oferujemy:
•
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia,
•
możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym rozwijającym się przedsiębiorstwie,
•
miłą i przyjazną atmosferę pracy w środowisku międzynarodowym.
Oferty w językach: angielskim oraz polskim wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje prosimy przesyłać na adres: Agencja
Pracy PERSONEL, ul. Zwycięstwa 12, 44-100 Gliwice oraz równolegle na
adres e-mailowy (tylko CV oraz list motywacyjny w języku polskim i angielskim):
personel@personel.com.pl
Dodatkowe informacje są udzielane drogą telefoniczną: codziennie między
9.00 a 12.00, pod nr telefonu (032) 334-71-15, osoba odpowiedzialna za projekt
rekrutacyjny: Jolanta Greinert –Szeliga. Aplikacje są przyjmowane do końca
listopada 2005.
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,
ogłasza przetarg organizowany wg
procedur określonych regulaminem
PWiK Gliwice na
dostawę części zamiennych do
koparki Caterpillar.

Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych w Gliwicach,
ul. Jagiellońska 21,
ogłasza przetarg
nieograniczony na
wykonanie remontu pomieszczeń
GCOP w budynku przy
ul. Kościuszki 35 (I piętro)
w Gliwicach.

Termin składania ofert:
6 października 2005 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert:
6 października 2005 r. o godz. 10.15.

Termin składania ofert:
12 października 2005 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert:
12 października 2005 r. o godz. 10.30.

Na podstawie art. 31 ust. 1, 4, 5 ustawy z 21 listopada 1967
r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 241,poz. 2416
zm. Dz. U. nr 277 poz. 2742) w związku z art. 8 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591,zm. z 2002
r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr
153, poz.1271 , 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 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.

Od 3 do 31 października 2005 r. w godzinach od
9.00 do 15.00 przeprowadzona zostanie rejestracja
przedpoborowych.

2.

Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają
mężczyźni, obywatele polscy urodzeni w 1987 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 lokalu Urzędu Miejskiego
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:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający
stwierdzić jego tożsamość),
2) dokumenty stwierdzające wykształcenie (ostatnie
świadectwo szkolne).

6.

7.

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.
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 REJESTRACJI W TERMINIE OKREŚLONYM W OBWIESZCZENIU.
1)

2)

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 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004
r., nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami).
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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA:
u 3 października 2005 r. o godz. 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00
rozpoczną się I ustne przetargi na sprzedaż lokali użytkowych
wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowych
części gruntów położonych w Gliwicach przy ulicy Staromiejskiej 18,
u 7 października 2005 r. o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny
przetarg nieograniczony na zbycie (na własność) działki
niezabudowanej położonej w Gliwicach przy ulicy Ziemięcickiej - działka nr 514/29,
u 7 października 2005 r. o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny
przetarg nieograniczony na zbycie (na własność) działki
niezabudowanej położonej w Gliwicach przy ulicy Ziemięcickiej - działka nr 515/29,
u 10 października 2005 r. o godz. 10.00 i 11.00 rozpoczną się
trzecie ustne przetargi na sprzedaż lokali użytkowych wraz
z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowych części
gruntu - ulica Zwycięstwa 34 – lokal użytkowy nr VI i ulica
Dubois 6 – lokal użytkowy nr II,
u 14 października 2005 r. o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny
przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Tarnogórskiej 88 – lokal użytkowy nr I wraz z oddaniem w wieczyste
użytkowanie ułamkowych części gruntu,
u 19 października 2005 r. o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny
przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Ligonia
38 – lokal użytkowy nr I wraz z oddaniem w wieczyste
użytkowanie ułamkowych części gruntu,
u 19 października 2005 r. o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
przy ulicy Średniej 14,
u 24 października 2005 r. o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny
przetarg nieograniczony na wysokość czynszu dzierżawnego nieruchomości budynkowej położonej w Gliwicach przy
ulicy Sztygarskiej 10, z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności gastronomiczno-usługowej,
u 26 października 2005 r. o godz. 10.00 rozpocznie się
I ustny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy
Sikorskiego 90 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie
ułamkowych części gruntu,
u 28 października 2005 r. o godz. 11.00. rozpocznie się I ustny
przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem
w wieczyste użytkowanie ułamkowych części gruntu, położonego przy ulicy Zwycięstwa 31,
u 31 października 2005 r. o godz. 11.00 rozpocznie się III ustny
przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem
w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu położonego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 41,
u 16 listopada 2005 r. o godz. 9.00 rozpocznie się drugi ustny
przetarg nieograniczony z obniżeniem o 5% ceny wywoławczej w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego przetargu
na zbycie (na własność) nieruchomości niezabudowanej
położonej w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej – działka nr
41/2,
u 18 listopada 2005 r. o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny
przetarg nieograniczony na zbycie (na własność) nieruchomości obejmującej dwie działki niezabudowane położone
w Gliwicach przy ulicy Borówkowej o numerach: działka nr
275, działka nr 462/276,
u przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem
regałów jezdnych do archiwum Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
u przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego,
u wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum
i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta,
u akcję deratyzacji na terenie miasta,
u konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice
w dziedzinie kultury i sztuki na organizację „Uroczystości
z okazji 15 rocznicy śmierci Horsta Bienka”,
u zatrudnienie kandydata na stanowisko Kierownika Referatu
Wymiaru Podatków w Wydziale Podatków i Opłat w pełnym
wymiarze czasu pracy,
u zatrudnienie kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pełnym wymiarze
czasu pracy.
SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.UM.GLIWICE.PL
W DZIALE OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

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.
Redaguje zespół: Magdalena Borowska (ogłoszenia), Monika Grzeczyńska (dystrybucja), tel. 230-49-00, e-mail: grzeczynska_m@um.gliwice.pl,
Marek Jarzębowski (redaktor naczelny), tel. 239-12-89, e-mail: jarzebowski_m@um.gliwice.pl, Joanna Lenczowska (sekretarz redakcji), tel. 231-99-36,
e-mail: lenczowska_j@um.gliwice.pl, Katarzyna Kulik (teksty), Joanna Gawol (współpraca redakcyjna), Zbigniew Lubowski (teksty),
Krzysztof Krzemiński (skład i opracowanie graficzne).
Nakład: 20.000 egzemplarzy.
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REAKTYWACJA

KINO BAJKA

q 29 września: Imperium wilków
(17.30, 20.00)
q 30 września - 7 października:
Oliver Twist (17.30, 20.00)

Jeszcze słychać
rozbrzmiewające dźwięki
XVIII Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Religijnej
CANTATE DEO’2005,
a organizatorzy już zapraszają
na XIX edycję
CANTATE DEO’2006.

KINO TEATR „X”
aktualny program dostępny na stronie
internetowej

www.kinox.gliwice.pl

KINO AMOK
q 29 września: Miasto gniewu
(16.00, 20.00), Pamięć złotej rybki
(18.00)
q 30 września: Miasto gniewu
(16.00), Pamięć złotej rybki
(18.00), Ch. Andersen i jego Cień
(20.00)

– Po reaktywacji festiwalu nie
chcemy osiąść na
laurach, dlatego
staramy się cały
czas
pamiętać
i przypominać
o „Cantate Deo”. Marzeniem
było zorganizowanie wspaniałego festiwalu, ale teraz naszym
celem jest kontynuowanie imprezy – informuje dyrektor festiwalu, ks. Piotr Sikora.

www.muzeum.gliwice.pl
WILLA CARO

ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 231-08-54
Zwiedzanie:
wtorek, środa, piątek
- od 9.00 do 14.30,
czwartek - od 11.00 do 18.00,
sobota, niedziela
- od 10.00 do 15.00.
Wystawy stałe:
• „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi górnośląskich przemysłowców”,
• „Kultura ludowa regionu gliwickiego
z przełomu XIX i XX wieku”.

ZAMEK PIASTOWSKI

ul. Pod Murami 2, tel. 231-44-94
Zwiedzanie:
wtorek, środa, piątek
- od 9.00 do 14.30,
czwartek - od 11.00 do 18.00,
sobota, niedziela
- od 10.00 do 15.00.
Wystawy stałe:
• „Pradzieje Ziemi Gliwickiej”,
• „Z dziejów Gliwic”,
• „Ikonografia miasta”,
• „Przemysł Gliwic w XIX i XX wieku do
1945 r.”.
Wystawy czasowe:
• „Banknoty zastępcze Śląska w latach
1914 - 1924” (czynna do 30 września).
• „Życie duchowe mieszkańców Gliwic
(czynna do 2 października).

q 2 października: Syrenka i książę
(12.00), Dzikie łabędzie (14.00),
Krzesiwo, Głupi Jaś, Królowa
śniegu (16.00), Młody Andersen
(18.00), Miasto gniewu (20.00)
http://www.novasol.pl

W niedzielę, 2 października, w kościele pw. św. Józefa
w Zabrzu szykuje się ZWIASTUN „CANTATE DEO’2006”.
W czasie imprezy wystąpią tegoroczni laureaci festiwalu,
ks. Robert Chudoba z zespołem. Na zakończenie pojawi się
gość specjalny. Zostanie też zaprezentowana pofestiwalowa
płyta.
– Wydanie krążka to krok do nadania profesjonalnej formuły
festiwalowi. Młodzi artyści powinni się rozwijać i mieć szansę
debiutu – komentuje ks. Piotr Sikora.
Organizatorem koncertu jest Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Gliwickiej. Serdecznie zaprasza ono wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia strony internetowej:
www.cantate.pl. Miłośników wspólnego śpiewania zachęca
zaś do uczestnictwa w niedzielnym spotkaniu.

MUZEUM
W GLIWICACH

q 1 października: Krzesiwo, Głupi
Jaś, Królowa śniegu (15.00), Pamięć złotej rybki (18.15), Miasto
gniewu (20.00)

q 3 - 5 października: Miasto gniewu (16.00), Pamięć złotej rybki
(18.00), PRZEGLĄD FILMÓW
JIMA JARMUSCHA (20.00)

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

q 29 września: 42nd Street – 42 ulica
(19.00)
q 30 września: 42nd Street – 42 ulica
(18.30)
q 1 października: POŻEGNANIE LATA koncert (18.30)
q 2 października: Mój boski rozwód - gościnnie Agencja Teatralna BIS (19.00)

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA
ARTYSTYCZNEGO

ul. Robotnicza 2, tel. 231-90-71 wew. 209
Wystawy czasowe:
• „Święci w Theatrum Sculptorum”
i „Motywy żeliwne w rzeźbie i plastyce
żeliwnej” (czynne do 2 października).
Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów

RADIOSTACJA GLIWICE

ul. Tarnogórska 129, tel. 0693-131-292
- rezerwacja telefoniczna
www.radiostacjagliwicka.republika.pl
Zwiedzanie:
wtorek, środa, piątek, sobota
- od 9.00 do 15.00,
czwartek - od 9.00 do 15.00 (od 15.00 do
17.00 - tylko po wcześniejszym zgłoszeniu
telefonicznym).

q 4 - 5 października: 42nd Street – 42 ulica
(18.30)

PALMIARNIA MIEJSKA

ul. Fredry 6 – Park Chopina, tel. 231-32-39
Zwiedzanie:
od wtorku do piątku
od 9.00 do 19.00 (wejście do 18.00),
sobota, niedziela
od 10.00 do 19.00 (wejście do 18.00).
Allamanda cathartica - alamanda
To zawsze zielone pnącze pochodzi z tropikalnej strefy Ameryki. W gliwickiej Palmiarni kwitnie obficie w sierpniu
i we wrześniu. Efektowne, żółte kwiaty
w kształcie trąbki
widać wtedy niemal
z każdego miejsca
pawilonu roślin tropikalnych.

