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KILKULETNIA ZWŁOKA
Minister Środowiska podjął decyzję o wygaszeniu koncesji na wydoby-

wanie węgla kamiennego w kopalni „GLIWICE”. Werdykt zapadł po upły-
wie 5 lat od postawienia kopalni w stan likwidacji i 3 lat od definitywnego 
zakończenia jej działalności. Skąd się wzięło takie opóźnienie? Przez długi 
czas nie było wiadomo, kto jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem 
do Ministerstwa Środowiska o wygaszenie koncesji. W tej sprawie powstał 
nawet spór prawny między Gliwicką Spółką Węglową S.A. a Spółką Re-
strukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach. Brak decyzji uniemożliwiał zaś 
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru górniczego 
byłej KWK „GLIWICE”.

W lutym br. prezydent Gliwic interweniował u wicepremiera Jerzego 
Hausnera. – Instytucje górnicze, które powinny być odpowiedzialne za me-
rytoryczne załatwienie sprawy, są niekompetentne, a ich wywody w pismach 
świadczą o ignorancji – napisał Zygmunt Frankiewicz w liście przesłanym do 
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Poskutkowało. W po-
łowie marca br. Minister Środowiska wszczął z urzędu postępowanie w spra-
wie stwierdzenia wygaszenia koncesji. Decyzja zapadła ostatecznie w dniu 
9 września br.

- Jest niedopuszczalne, aby instytucje państwowe działały w taki sposób. 
Musieliśmy czekać kilka lat na oczywistą decyzję o wygaszeniu koncesji gór-
niczej. Nadal nie wiadomo jednak, do kogo powinien  zwrócić się gliwiczanin, 
którego dom ucierpi np. na skutek szkód górniczych w rejonie objętym eksplo-
atacją dawnej KWK „GLIWICE”. Nie wyznaczono bowiem następcy prawne-
go zlikwidowanej kopalni. Z tego powodu prezydent miasta wniósł odwołanie 
do Ministerstwa Środowiska, gdyż sprawa nie została załatwiona do końca 
– komentuje Janusz Moszyński, wiceprezydent Gliwic. (luz)
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MŁODZIEŻOWE WYBORY
W piątek, 24 września br., w dziesięciu gliwickich szkołach ponadgimnazjalnych 
przeprowadzono wybory radnych Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. Ich przebieg 
nadzorowała 6-osobowa komisja wyborcza pod przewodnictwem Krzysztofa Ho-
wikowicza. 

W tym roku wyłoniono 21 nowych radnych czyli około połowy składu MRMG. Frekwencja 
wyborcza wyniosła ogółem 58,5 %, a w poszczególnych placówkach wahała się w prze-
dziale od 40 % do 79 %. Głosowało w sumie 3.024 uczennic i uczniów. Mandaty radnych 
zdobyli: Marzena Lubszczyk i Saeid Mebdi z III Liceum Ogólnokształcącego, Wojciech 
Błaszczyk, Michał Mikulski i Andrzej Suchorski z V Liceum Ogólnokształcącego, Agata 
Jurczak, Tomasz Kępski i Bartosz Pająk z Górnośląskim Centrum Edukacyjnego, Grzegorz 
Kuś z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Mirosław Malewski z Zespołu Szkół Budowlanych, 
Agnieszka Dworak, Mariusz Niewiadomski i Kamil Sygut z Zespołu Szkół Ekonomiczno - 
Usługowych, Łukasz Gądek, Grzegorz Gniła i Dawid Szczygieł z Zespołu Szkół Łączności, 
Marcin Kowalczyk i Anna Słomska z Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych, Karol 
Woźnica z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych, Tomasz Dela i Łukasz Stain 
z Zespołu Szkół Samochodowych. (al)

GRAFIKA I ANIMACJA
W dniach od 8 do 10 października br. 
w Ruinach Teatru Miejskiego przy Alei 
Przyjaźni w Gliwicach odbędzie się Fe-
stiwal Grafiki i Animacji Czasu Rzeczy-
wistego „Abstract”. 

Udział w imprezie zapowiedziało około 
600 osób z Polski i innych krajów, które 
wykorzystują komputery do działań twór-
czych: pisania programów, komponowania 
muzyki, kreowania animacji oraz grafiki 
dwuwymiarowej i trójwymiarowej. Zapre-
zentują prace w dwudziestu kategoriach 
konkursowych, a oceni je festiwalowa 
publiczność. W programie znajdzie się 
też przegląd najciekawszych produkcji 
multimedialnych, które pokazywano 
w ciągu ostatnich kilku lat na podobnych 
festiwalach w całej Europie. Impreza od-
będzie się w piątek w godzinach od 16.00 
do 21.00. Będzie kontynuowana od godz. 
10.00 w sobotę do godziny 5.00 w niedzie-
lę, a następnie w  niedzielę w godzinach od 
12.00 do 20.00. Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie internetowej: 
www.abstract.scene.pl. Patronat nad fe-
stiwalem objął prezydent miasta, Zygmunt 
Frankiewicz. (al)

PLAKAT I FOTOREPORTAŻ 
Rozstrzygnięto szkolne konkursy plastyczne, 
przygotowane przez gliwicki samorząd w ramach 
obchodów „Dnia bez samochodu”. Ich celem było 
popularyzowanie idei ogólnoeuropejskiej akcji, 
polegającej na uświadamianiu negatywnych kon-
sekwencji, wynikających z nadmiernego ruchu 
samochodowego. 

W tym roku propagowano praktyczne rozwiązania 
poprawiające bezpieczeństwo dzieci na drogach oraz 
proekologiczne wzorce zachowań, związane z wyborem 
alternatywnych środków transportu. 

Uczniowie podstawówek i gimnazjów wzięli udział 
w konkursie na plakat. W grupie szkół podstawowych  
wyciężyli Patryk Charęża i Paweł Zjeżdżała z SP nr 21. 
Drugie miejsce zajęły Natalia Sarnowska i Katarzyna 
Wiśniewska z tej samej szkoły, a trzecie -  Agata Białas 
i Dorota Kępa - Kurek z SP nr 18. Wyróżniono: Szymona 
Olszewskiego z SP nr 28 oraz Klaudię Kusiak, Adama 
Malinowskiego i Izabelę Szykowską z SP nr 18. W grupie 
gimnazjów najwyżej oceniono pracę Katarzyny Łonczek 
i Mileny Zubrzyckiej z Gimnazjum nr 6. Na drugim miej-
scu uplasowała się Marta Dłubek z tej samej szkoły, 
a na trzecim – Jagoda Idzikowska, Dominika Mroziń-
ska i Joanna Teofilska z Gimnazjum nr 19. Wyróżnienia 
otrzymali: Paweł Duda, Damian Skut i Michał Wojnicki 
z Gimnazjum nr 21. Dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych zorganizowano konkurs na fotoreportaż. Najlepszą 
pracę - zatytułowaną „Szukając prawdy ... dzień bez 
samochodu w obiektywie” - przedstawiły: Aleksandra 
Jura i Beata Laszczyk z V LO. (al)

SZKOLNI SAMORZĄDOWCY
Uczniowie Gimnazjum nr 6 zorganizowali kolejne obrady Gliwickiego Gimnazjalnego 

Sejmiku Samorządowego. Odbyły się one 28 września br. w ośrodku wypoczynkowym 
nad jeziorem Dzierżno. W sesji wyjazdowej uczestniczyła młodzież z jedenastu gliwickich 
gimnazjów. Rozmawiano o procesie demokratyzacji życia szkolnego. Próbowano ustalić 
cele i zakres działań uczniowskich samorządów. Poszukiwano rozwiązań usprawniających 
ich funkcjonowanie oraz zasad regulujących ich współpracę z tzw. organami nadrzędny-
mi czyli – z dyrektorami gimnazjów. Dzielono się doświadczeniami związanymi z pracą 
w strukturach szkolnych samorządów. Oceniano też realizację demokratycznych procedur 
w poszczególnych placówkach edukacyjnych. Następne spotkanie szkolnych samorzą-
dowców przewidziano na grudzień br. (al)

Na ulicy leżał martwy pies. Potrącił go samochód. Zwłoki zwierzęcia 
przesunięto na skraj jezdni, ale nie zabrano ich stamtąd. Kto powinien 
się tym zająć? Gdzie należy interweniować w takich przypadkach? 
– pytała na łamach prasy jedna z mieszkanek Gliwic. 

W sprawie usunięcia z jezdni martwego psa lub kota należy kon-
taktować się ze schroniskiem dla zwierząt w Sośnicy, tel. 305-09-43. 
Podlega ono organizacyjnie Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych. 
Jeżeli zaś w pasie drogowym na terenie miasta leży inne martwe zwierzę, 
to trzeba powiadomić o tym zdarzeniu bądź to Wydział Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych UM, tel. 239-11-17 lub 239-14-41 
(w godzinach pracy magistratu), bądź też Centrum Ratownictwa Gliwice, 
tel. 231-98-76 (w porze popołudniowo-wieczornej lub w godzinach noc-
nych). Wywiezieniem zwłok zwierzęcia zajmie się wówczas specjalistyczna 
firma, a koszty usługi (transportu i utylizacji) pokryje miasto. Generalnie 
obowiązuje zasada, że odpowiedzialność za uporządkowanie terenu 
ponosi jego właściciel. (luz)

POGOŃ ZA LISEM
W sobotę, 9 października br., na terenie ośrodka „TUR” w Czechowi-

cach odbędzie się plenerowa impreza sportowo-rozrywkowa. Rozpocznie 
się w samo południe i będzie trwać do zmierzchu. W programie przewidziano 
między innymi: pokazy i popisy jeździeckie, bieg św. Huberta – tradycyjną 
pogoń za lisem, kiermasz sprzętu jeździeckiego, przejażdżki zaprzęgami, 
konkursy sprawnościowe, koncert orkiestry dętej z Kaniowa, a także biesia-
dę pod dachem nowej hali. Gościnnie wystąpi Izabela Bukowska – aktorka 
Teatru Polskiego z Warszawy. Organizatorem imprezy jest Zarząd Ośrodków 
Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR” w Gliwicach. (luz)
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PRZEPROWADZKA KINA
Parterowa część gmachu Urzędu Miejskiego trzeszczy w szwach. Brakuje miejsca na utworzenie nowych i niezbędnych sta-
nowisk dla interesantów - istnieje pilna konieczność poszerzenia Biura Obsługi Interesantów. Należy również przenieść na 
parter kasy funkcjonujące na czwartym piętrze. Pojawiła się więc potrzeba przeprowadzenia kina „AMOK” z jego obecnej 
siedziby w inne miejsce. 

tygodnik

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

Prezydent miasta zwrócił się w tej sprawie do rektora Politech-
niki Śląskiej. Zaproponował rozważenie możliwości przeznaczenia 
budynku Kinoteatru „X” na działalność artystyczną Gliwickiego 
Teatru Muzycznego, z wiodącą rolą kina „AMOK”, stanowiącego jed-
nostkę organizacyjną GTM. Obiekt 
przy ul. Marcina Strzody znajduje się 
w fatalnym stanie technicznym i pilnie 
wymaga modernizacji. Przeniesienie 
tam kina z gmachu UM byłoby zna-
komitą okazją do przeprowadzenia 
gruntownego remontu budynku.

 – „AMOK” na trwałe wpisał 
się w krajobraz kulturalny Gliwic. 
Dzięki ambitnemu repertuarowi 
posiada wciąż – mimo narastającej 
agresywnej konkurencji multipleksów 
– swoich wiernych odbiorców, głów-
nie w gronie uczniów szkół średnich 
i studentów. Studyjny charakter kina 
i jego niezwykle przyjazny odbiór 
wśród lokalnej społeczności prze-
mawiają za potrzebą funkcjonowania 
placówki w mieście. Nowa przestron-
na siedziba pozwoliłaby utrzymać 
istniejącą już pozycję „AMOKU”, 
jak również rozwinąć pozafilmową 
ofertę artystyczną GTM oraz – co 
najważniejsze – wrócić do tradycji 
teatralnej dawnego STG, który funk-
cjonował  przez wiele lat równolegle 
do kina „X”. Scena Kinoteatru „X” na-
leży – obok Ruin Teatru Miejskiego 
i siedziby Gliwickiego Teatru Muzycz-
nego – do najbardziej „teatralnych” 
miejsc w Gliwicach. Umożliwienie 
korzystania z budynku pozwoliłoby 
miejskiej instytucji kultury na oży-
wienie tego miejsca z pożytkiem 
dla mieszkańców miasta i artystów 
- napisał Zygmunt Frankiewicz w pi-
śmie do Wojciecha Zielińskiego. 

Przedstawiona władzom uczelni 
propozycja przewidywała utworzenie 
przy ul. Strzody drugiej sceny GTM. 
Zakładano przy tym pozostawienie 
klubu studenckiego „Spirala” w do-
tychczasowej strukturze organiza-
cyjnej Politechniki Śląskiej, która 
opiekowałaby się także teatrem 
STG. Prezydent miasta zadeklaro-

wał gotowość przeprowadzenia remontu budynku na koszt gminy 
Gliwice. W zamian za siedzibę Kinoteatru „X” uczelnia mogłaby 
otrzymać od władz miejskich inny obiekt z zasobów komunalnych. 
Senat Politechniki Śląskiej nie zgodził się jednak na proponowane 

rozwiązanie. – Konieczność szerokiej 
konsultacji w tej sprawie wynikła 
z ogromnego zainteresowania i zanie-
pokojenia środowiska akademickiego 
przyszłością studenckiej działalności 
kulturalnej, w historii której Teatr STG 
oraz Klub Studencki „Spirala” zapisa-
ły się trwale. Liczne opinie wyrażone 
przez członków Senatu, zarówno 
spośród kadry profesorskiej, jak i stu-
dentów, były jednoznacznie przeciwne 
zamiarowi przekazania obiektu – czy-
tamy w piśmie rektora, nadesłanym 
na ręce prezydenta miasta.

   Obecnie rozważa się przeniesie-
nie kina z ul. Prymasa Wyszyńskiego 
do innego obiektu w śródmieściu. 
Władze miejskie rozpatrują m.in. 
opinie, z których wynika, że „AMOK” 
mógłby funkcjonować w odrestauro-
wanym budynku Teatru VICTORIA. 
Zawarto wstępne porozumienie 
z Fundacją Odbudowy Teatru Miej-
skiego, która jest gotowa zwrócić 
miastu ruiny przedwojennego przy-
bytku sztuki. Fundacja włożyła sporo 
pracy i pieniędzy w uporządkowanie 
i zagospodarowanie ruin. Nie zdoła 
jednak pozyskać ogromnych funduszy 
na odbudowę teatru. Ustalono więc, 
że realizacją przedsięwzięcia zajmą 
się miejskie służby inwestycyjne, które 
wystąpią z wnioskiem o przyznanie na 
ten cel środków pomocowych z Unii 
Europejskiej. Fundacja będzie nato-
miast wspierać podejmowane dzia-
łania. Nie jest wykluczona zmiana jej 
nazwy. Siedzibą Fundacji pozostanie 
obiekt przy Alei Przyjaźni. – Kino po-
winno wyprowadzić się jak najszyb-
ciej z gmachu Urzędu Miejskiego. 
Nie wolno zrobić jednak niczego, co 
zagroziłoby jego istnieniu – wyjaśnia  
Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy 
UM. (luz)

zdjęcia - A.Witwicki, K.Krzemiński
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INTEGRACJA POD BUKAMI

Około 1200 uczestników przybyło 18 września br. na XII Zlot Młodzieży „BUK” 
2004. Impreza odbyła się na terenie ośrodka wypoczynkowego „BUK” w Ru-
dach Raciborskich w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki. 

Autobusami lub na rowerach dojechali na miejsce uczniowie gliwickich szkół 
podstawowych i gimnazjów. Wzięli udział w turniejach piłki siatkowej i unihokeja, 
zabawie w „dwa ognie”, rowerowych konkursach sprawnościowych. W programie 
znalazły się również występy zespołów muzycznych i dyskoteka. W tegorocznej 
edycji przedsięwzięcia rekreacyjno – integracyjnego uczestniczyła m.in. młodzież 
niepełnosprawna. Zlot zorganizowali: Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej, Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Gliwickiej, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, przy 
współudziale gliwickiego samorządu. (bom)

HEI FRÅ NOREG 
– CZEŚĆ Z NORWEGII

Grzegorz Więcław zdobył stypendium Szkół 
Zjednoczonego Świata. Dokonał tego w minio-
nym roku szkolnym, będąc uczniem pierwszej 
klasy gliwickiego Liceum Ogólnokształcącego 
„Filomata”. Teraz zamieszkał w Norwegii, gdzie 
będzie się uczył przez dwa lata. 

Tak, wylądowałem na zimnej, deszczowej Pół-
nocy! Od września uczę się w Røde Kors Nordisk 
United World College, jednej z dziesięciu Szkół 
Zjednoczonego Świata, rozsianych po całym 
świecie. Wszystkie podporządkowane są pro-
gramowi międzynarodowej matury (International 
Bachelorate), którą zdaje się pod koniec drugiego 
roku nauki. Jednak ani szanse edukacji, ani zna-
komicie wyposażone pracownie i laboratoria, ani 
nawet zapierający dech w piersi widok fiordu nie 
czynią tej szkoły wyjątkową. Robią to oczywiście 
ludzie. A jestem tu nimi otoczony z każdej strony. 
Od pokoju, dzielonego z Brazylijczykiem, Włochem, 
Duńczykiem i Nigeryjczykiem, poprzez akademik 
z mieszkańcami z 30 krajów, do nauczycieli, którzy 
nie izolują się, zapraszają nas do swoich domów 
etc. Różne narodowości (mamy ich w sumie 88), 
kultury, języki, religie. Codziennie spotykam się 
z tym wszystkim. Rozmawiam z ludźmi z rozma-
itymi doświadczeniami, umiejętnościami i poglą-
dami. I dokładnie na tym polega magia a zarazem 
idea UWC – międzynarodowe zrozumienie, ponad 
wszelkimi podziałami... 

Grzegorz Więcław (zwany TU Dżeszkiem)
g.wieclaw@op.pl

Szczegółowe informacje o działalności Towarzystwa 
Szkół Zjednoczonego Świata można znaleźć na 
stronie internetowej: www.uwc.org.pl

JUBILEUSZ „TRZYNASTKI”
Dyrekcja szkoły i komitet organizacyjny obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej 

nr 13 w Gliwicach informują, że jubileuszowe uroczystości odbędą się 4 czerwca 
2005 r. Osoby, które chciałyby pomóc w przygotowaniu imprez, mogą kontaktować 
się z organizatorami pod numerem telefonu 270-03-50, a także drogą elektroniczną 
pod adresami borysag@autograf.pl oraz kalbo@wp.pl. (al)

ŚLADAMI HISTORII
Usytuowany malowniczo wśród drzew, na dawnym cmentarzu 

Starokozielskim zabytkowy, drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najpiękniejszych zabytków 
sakralnych w Gliwicach. To jego trzecia z kolei lokalizacja. Kościół 
powstał najprawdopodobniej w 1493 roku, ściany wzniesiono z drewna 
w konstrukcji wieńcowej (zrębowej). W XVII i XVIII wieku był przebudo-
wywany. Powstała wówczas wieża o konstrukcji słupowej i przestronne 
wejście. Pierwotnie kościół znajdował się w Zębowicach koło Olesna, 
a do Gliwic przeniesiono go w 1925 roku i usytuowano na Cmentarzu 
Centralnym. Pracami kierował ówczesny architekt miejski Schabik. 
Z kościołem przeniesiono także kryptę z trumnami dawnych zębowickich 
fundatorów. Do użytku oddano go w 1926 roku. W latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku podjęto decyzję o jego rozbiórce i poddaniu 
pracom konserwatorskim. Został odbudowany na terenie dawnego 
Cmentarza Starokozielskiego. Z wyposażenia wnętrz zachowała się 
m.in. polichromia ścienna i stropowa. Prawdziwą ozdobę świątyni 
stanowi figura Chrystusa „Ecce Homo”, pochodząca z 1505 roku.  

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków w Gliwicach
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SPOTKANIE Z OBRAZEM
W niedzielę, 17 października br., w Willi Caro od-

będzie się kolejne „Spotkanie z obrazem”. Historyk 
sztuki Anna Kwiecień opowie o litografiach autorstwa 
Ernesta Wilhelma Knippla. W swoich zbiorach gliwickie 
Muzeum posiada 100 dzieł tego artysty, pochodzących 
z połowy XIX wieku. Przedstawiają górnośląskie mia-
sta i obiekty przemysłowe. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 12.00. (bom)

SZKLANA EKSPOZYCJA
W piątek, 8 października br., w Willi Caro przy ul. Dolnych Wałów, zostanie otwarta 

wystawa pt. „Szkło jak plaster miodu”. Złożą się na nią wyroby ze szkła, wykonane 
w Hucie „HSG – Zawiercie”. Zakład ten powstał w 1884 roku. Początkowo produ-
kował szkło gospodarcze dla masowego odbiorcy. Tendencje te stopniowo uległy 
zmianie, zwłaszcza pod zarządem A. Reich’a - właściciela hut w Czechach i na 
Morawach. Był on związany ze środowiskiem wiedeńskim, a jego kontakty stwarzały 
nowe możliwości. Zwrócono uwagę na bardziej zindywidualizowaną i artystyczną 
produkcję. Po wojnie z „HSG – Zawiercie” związali się wybitni projektanci. Rozwijali 
oni własne koncepcje artystyczne, wprowadzali śmiałe innowacje technologiczne. 
Tworzyli przedmioty ze szkła, budowanego z kolejnych warstw tak, jak plaster miodu. 
Na ekspozycji zostaną zaprezentowane eksponaty ze zbiorów Muzeum w Gliwicach, 
przykłady zarówno wyrobów szkła unikatowego, jak i użytkowego. Wystawa będzie 
czynna do końca stycznia 2005 roku. (bom)

PRZEMYSŁ NA MAPACH
Od 28 września br. w Zamku Piastowskim w Gliwicach można oglądać 

wystawę „Narodziny przemysłu na Górnym Śląsku. XIX-wieczne mapy geo-
logiczne”. Pokazano na niej zabytkowe mapy geologiczne Górnego Śląska, 
opracowane przez prof. Ferdinanda Roemera, a opublikowane w Berlinie 
w wydawnictwie J.H. Neumanna w 1867 roku. Prezentowany zbiór „Geogno-
stische Karte von Oberschlesien” został kupiony przez Muzeum w Gliwicach 
w 2004 roku. Obejmuje 12 kolorowych map oraz legendę w postaci osobnej 
karty. Wystawa będzie czynna do końca grudnia br.  (bom)

MUZEUM 
W GLIWICACH
www.muzeum.gliwice.pl

Czapajew 1954 - Mieczysław Berman
reprodukcja ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie

Józef Podlasek, amfory „antico”, Zawiercie 1972 r. 
fot. Sz.Janiczek

PLAKATOWANIE RATUSZA
W piątek, 8 października br., w Galerii w gliwickim Ratuszu zostanie otwarta  

wystawa „Plakat filmowy z lat 1945-1956”. Zorganizowano ją w ramach Festiwalu 
Filmowego „Camera Silesia”. Będzie można zobaczyć polskie afisze, stanowiące 
swoiste świadectwo czasów, w których euforia z odzyskanej niepodległości mie-
szała się z psychozą strachu, jaką w świadomości wielu ludzi pozostawiła wojna. 
Na plakatach pochodzących z pierwszych lat po wojnie obecne były elementy 
socrealizmu. Popularyzowali je konstruktywiści radzieccy - twórcy plakatu pro-
pagandowego. Wykorzystywali oni wpływ formy plastycznej ulicznego plakatu na 
potencjalnego odbiorcę. Zwracali się w stronę przypadkowego widza, który często 
bez woli obcowania ze sztuką i bez podejmowania decyzji o odwiedzeniu galerii 
czy muzeum, znajdował się w sferze estetycznego i semantycznego oddziaływania 
plakatu. Ekspozycja w Ratuszu będzie czynna do końca października br. (al)

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
poniedziałek: od 10.00 do 14.00
od wtorku do piątku: od 10.00 do 17.00
sobota: od 10.00 do 13.00
niedziela: od 11.00 do 15.00



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

INAUGURACJA 
ROKU

AKADEMICKIEGO 
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza zainte-

resowanych na uroczystą inaugurację roku akade-
mickiego 2004/2005. Odbędzie się ona w czwartek, 
7 października br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. 
Część artystyczną wypełni koncert uczniów Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Gliwicach oraz recital Ireny 
Staniek, laureatki telewizyjnego programu „Droga do 
gwiazd”. Przewidziano również pokaz sztuk walki 
w wykonaniu reprezentantów Gliwickiego Klubu Ka-
rate Kyokushin. Początek - godz. 16.00. 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Minął pierwszy rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach. W stowarzyszeniu zarejestrowano już 167 osób, 
w tym siedmiu mężczyzn. Zgodnie zapewniają, że aktywność w życiu nie kończy się wraz z odejściem na emeryturę. Członko-
wie UTW mają od 40 do 83 lat. Ponad połowa z nich posiada wyższe wykształcenie. W większości są to nauczyciele, lekarze, 
prawnicy, psycholodzy, ekonomiści i inżynierowie. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach jest najmłodszą tego 
typu organizacją w Polsce. Został zarejestrowany w listopadzie 2003 
roku i posiada osobowość prawną. Powstał z inicjatywy Krystyny 
Jurczewskiej-Płońskiej, która obecnie pełni funkcję jego prezesa. 
Jego siedzibą jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. 
Działalność jest finansowana ze składek członkowskich oraz dotacji 
przyznanej przez gliwicki samorząd. 

Celem UTW – jak głosi dokument rejestracyjny – jest m.in. 
„propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia i dobrych obyczajów, pro-
mocja i popieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu”. 
Stowarzyszenie kieruje swoją ofertę przede wszystkim - choć nie 
tylko - do środowisk z kręgu tak zwanej późnej dorosłości. Chce 
dawać szanse samorealizacji, odzyskania poczucia własnej wartości 
oraz świadomości, że mogą być potrzebni, docenieni i szanowani. 
Oferta uwzględnia różnorodne formy aktywności. 

W ramach stowarzyszenia działa jedenaście sekcji:

• gimnastyczna – lecznicza i relaksacyjna (w pięciu grupach 
– około 100 osób), 

• teatralna – wyjazdy na spektakle, 
• filmowa – cykl „Z kamerą przez świat” (m.in. relacje z po-

dróży), 
• malarska i artystyczna – prelekcje i warsztaty plastyczne 

prowadzone przez Mariana Bietkowskiego, malarza i prof. 
Politechniki Śląskiej,

• językowa – lekcje prowadzone przez lektorów z Politech-
niki Śląskiej (na poziomie początkującym i zaawansowa-
nym),

• sportowa – rajdy rowerowe po ziemi gliwickiej, 
na przykład z okazji Święta Wiosny (z topieniem 
Marzanny) czy Nocy Świętojańskiej (z zabawą w 
rzucanie wianków),

• turystyczna – wycieczki krajoznawcze po Polsce 
i innych krajach, 

• zdrowia – medycyna akademicka i naturalna, 
spotkania w Grocie Solnej (inhalacje),

• wzajemnej pomocy,
• brydżowa – cykliczne spotkania brydżystów,
• historyczna – prelekcje połączone ze zwiedzaniem 

zabytków w Gliwicach i okolicy.

We wtorek, 5 października br., w Centrum Edukacji im. Jana 
Pawła II odbyło się walne zgromadzenie członków i sympatyków 
UTW. Podsumowano działania w roku akademickim 2003/2004 
oraz przedstawiono plany na najbliższe miesiące. Podczas 
pierwszych semestrów odbyły się wykłady zgrupowane w sześciu 
działach tematycznych:  nauk humanistycznych (literatura, film, 
sztuka życia), wiedzy o człowieku (zwalczanie depresji, zasady 
żywienia), wiedzy o zdrowiu (medycyna), psychologii (eneagram 
– poznanie samego siebie, choreoterapia), sztuk pięknych (ma-
larstwo, rzeźba i fotografia, warsztaty malarskie), prawa (przemoc 
w rodzinie, prawo spadkowe, darowizny). Przygotowano koncert 
pieśni Bułata Okudżawy oraz okolicznościowe spotkania: opłat-
kowe, noworoczne, inaugurujące naukę, z okazji obchodów Dnia 
Kobiet,  Święta Wiosny i  Nocy Świętojańskiej. Urządzono dwie 
wystawy malarskie z wernisażami. Zorganizowano wyjazdy na 
przedstawienia do Teatru Starego w Krakowie, Teatru Witkacego 
w Zakopanem i Opery w Bytomiu, a także wycieczki zagraniczne 
- do Lwowa i do Norwegii. W planach kolejne eskapady: jedno-
dniowe – na przykład do Krakowa i Zakopanego, weekendowe do 
Wiednia, Pragi czy Lwowa oraz nieco dłuższe – do Turcji, Grecji 
i Włoch. W listopadzie przedstawiciele gliwickiego stowarzyszenia 
wezmą udział w ogólnopolskim zjeździe Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Poznaniu. Do tej pory nawiązali kontakt z organizacjami 
tego typu w Krakowie, Katowicach i Opolu. W październiku poja-
dą do Krakowa na konferencję Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Zostali też zaproszeni na wykłady UTW, działającego 
przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Ich tematem będą zagadnienia  
promocji zdrowia, kultury i sztuki.

KONTAKT:
Prezes UTW w Gliwicach, Krystyna Jurczewska – Płońska, 
dyżuruje w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 17.00

w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach
przy ul. Jagiellońskiej 21, tel. 238-24-55, 0603 976 172. 

e-mail: utw.gliwice@wp.pl
www.utw.gliwice.of.pl
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Podczas wycieczki do Norwegii zwiedzano Stare Miasto w Oslo
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ROK AKADEMICKI 2004 / 2005 - PIERWSZY SEMESTR
11 października 2004 (poniedziałek), godz.17.00

Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Inwalidów Wojennych
Stefan Gorol „Kwiaty Jesieni” 

wystawa kwiatów i pokaz układania wiązanek

12 października 2004 (wtorek), godz. 17.00 
Centrum Edukacji im. Jana Pawła II

dr Romana Chmara
 „Portret literacki i antropologiczny kobiet w trzecim wieku”

19 października 2004 (wtorek), godz.17.00 
Kolegium Nauczycielskie, ul. Hutnicza Helena Rajtar „Człowiek istota biograficzna”

21 października 2004 (czwartek), godz. 17.00 
Restauracja UNO, ul. Wieczorka lub GCOP, ul. Jagiellońska spotkania interdyscyplinarne: prelekcja oraz pokaz tańca z degustacją

22 października 2004 (piątek), godz. 17.00 
Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Inwalidów Wojennych wernisaż rzeźby i malarstwa Marty Puzio

26 października 2004 (wtorek), godz. 17.00
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej, ul. Banacha dr Stanisław Borysławski „Choroby układu krążenia”

28 października 2004 (czwartek), godz. 17.00 
Centrum Edukacji im. Jana Pawła II

Krystyna Jurczewska-Płońska 
przegląd filmowy z cyklu „Z kamerą przez świat” 

2 listopada 2004 (wtorek), godz. 17.00 
Centrum Edukacji im. Jana Pawła II

Bożena Kubit „Tradycje zaduszkowe” 
Julian Jurczak - recytacje fragmentów „Dziadów” A. Mickiewicza

9 listopada 2004 (wtorek), godz. 17.00 
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej, ul. Banacha prof. Marian Bietkowski „Dlaczego widzimy kolorowo?”

16 listopada 2004 (wtorek), godz. 17.00 
Centrum Edukacji im. Jana Pawła II dr Romana Chmara „Zwierzę Twoim przyjacielem”

18 listopada 2004 (czwartek), godz. 17.00 
GCOP, ul. Jagiellońska

Monika Ciosmak „Portrety dam w stylu retro”
wernisaż i wystawa fotograficzna 

23 listopada 2004 (wtorek), godz. 17.00 
Centrum Edukacji im. Jana Pawła II

dr Romana Chmara „Aktywność ruchowa osób
w trzecim wieku”

25 - 27 listopada 2004, godziny do uzgodnienia 
Ośrodek VIVA, ul. Mewy 34

prof. Marian Bietkowski
warsztaty malarskie

30 listopada 2004 (wtorek), godz. 17.00 
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej, ul. Banacha

ANDRZEJKI
Helena Rajtar „Różne wyjścia z sytuacji bez wyjścia” 
Barbara Bobrowska, Eneagram – wróżby i horoskopy

2 grudnia 2004 (czwartek), godz. 17.00 
Centrum Edukacji im. Jana Pawła II

Zbigniew Święch „Polskie idee i koncepcje budowania wspólnot euro-
pejskich na przestrzeni tysiąca lat”

7 grudnia 2004 (wtorek), godz.18.00 
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej, ul. Banacha

lekarze pulmonolodzy Aleksandra Glazer i Maria Lubina
„Kaszel. Przewlekła choroba płuc a astma i gruźlica”

9 grudnia 2004 (czwartek), godz. 17.00 
Klub „Perełka”, ul. Studzienna

prof. Marian Bietkowski
wernisaż i wystawa malarstwa

14 grudnia 2004 (wtorek), godz. 17.00
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej, ul. Banacha Helena Rajtar „Klucze do zrozumienia innych”

16 grudnia 2004 (czwartek), godz. 17.00 
GCOP, ul. Jagiellońska

biesiada – „Opłatek po góralsku”  
Danuta Cholińska „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia na Podhalu”

4 stycznia 2005 (wtorek), godz. 17.00 
Centrum Edukacji im. Jana Pawła II

dr Henryk Słodkowski oraz Przemysław Woliczko
 „W kręgu medycyny Indian”

11 stycznia 2005 (wtorek), godz.17.00 
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej, ul. Banacha

Helena Rajtar „Myślenie intuicyjne – umiejętność twórczego postrze-
gania rzeczywistości a poczucie zadowolenia z życia

13 stycznia 2005 (czwartek), godz. 17.00
Kolegium Nauczycielskie, ul. Hutnicza prof. Marian Bietkowski „Sztuka orientalna” 

18 stycznia 2005 (wtorek), godz. 17.00
Centrum Edukacji im. Jana Pawła II Zbigniew Święch „Niezwykłości na szlaku Jagiellonów”

25 stycznia 2005 (wtorek), godz. 17.00
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej, ul. Banacha Bronisław Staniszewski „Pszczoły i ich produkty (miód)”

LEKCJE JĘZYKÓW OBCYCH
język niemiecki - czwartki, godz.15.30
język angielski - środa, godz.15.30 i czwartek godz.13.30
język włoski – wtorek, godz.12.00
Wydział Górniczy Politechniki  Śląskiej, Studium Języków Obcych
język francuski – czwartek, godz. 17.00 
siedziba Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ul. Zwycięstwa 

GIMNASTYKA
środa, godz. 16.00 i 17.00 oraz piątek, godz. 16.00 i 17.00
sala gimnastyczna Kolegium Nauczycielskiego, ul. Hutnicza 
JOGA
czwartek, godz. 16.00
sala gimnastyczna Kolegium Nauczycielskiego, ul. Hutnicza 
GROTA  SOLNA, ul. Tarnogórska, terminy do uzgodnienia

Przygotowanie materiałów: Krystyna Jurczewska-Płońska
Opracowanie: J.Lenczowska
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pisemny przetarg nieograniczony na

modernizację gospodarki cieplnej w budynku 
Szpitala Miejskiego nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowej 2 

w zakresie termomodernizacji budynku.

Wymagany termin realizacji zadania: 
I etap – w zakresie wymiany okien (293 m2) do 20 grudnia 2004 r. 
II etap – realizacja dalszego zakresu zadania do 30 sierpnia 2005 r. 
Wadium: 8. 700 zł.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, na stanowisku ds. za-
mówień 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, tel. 239-12-56, 
faks 231-27-25 w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki do 18.00).

Termin składania ofert: 18 listopada 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów 
– stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.

Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2004 r. o godz. 11.00 w sali 131 Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą: 60 dni. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w art. 22 ust 1 oraz nie podlegają 
wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena - 
100 %.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych 24 września 2004 r. 

pisemny przetarg nieograniczony na

wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych 
na kortach tenisowych w Gliwicach 

przy ul. Kosynierów. 

Wymagany termin realizacji zadania: 30 listopada 2004 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 
10 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, Biuro 
Obsługi Interesantów, stanowisko 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 zamówienia 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 składania ofert: 18 października 2004 r. do godz. 
10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, Biuro 
Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień publicz-
nych i przetargów.

Termin otwarcia ofert: 18 października 2004 r. o godz. 11.00 
w sali 131 Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą: 30 dni. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wy-
mogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w art. 22 ust 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust 1 
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 
(w %): cena - 100 %

pisemny przetarg nieograniczony na 

modernizację gospodarki cieplnej w budynku Szpitala Miejskiego nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowej 2
w zakresie instalacji wewnętrznej c.o.

Wymagany termin realizacji zadania: 
I etap – zakup i dostawa grzejników i zaworów termostatycznych do 20 grudnia 2004 r. 
II etap – realizacja zadania do 30 września 2005 r. 
Wadium: 4. 700 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, na stano-
wisku 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 zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 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 składania ofert: 19 listopada 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.

Termin otwarcia ofert: 19 listopada 2004 r. o godz. 11.00 w sali 131 Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą: 60 dni. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w art. 22 ust 1 oraz nie 
podlegają wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena - 100 %

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 24 września 2004 r. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ogłasza

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ogłasza

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ogłasza
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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 2001 r. 
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 przed-

poborowych.
2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni, obywatele polscy urodzeni w 1986 r. i 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 obo-

wiązku służby wojskowej, a 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 zgło-
szenie 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) 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 

przetarg nieograniczony na 

zakup 2 sztuk dysków 73,4 GB 10 K rpm Ultra3 hot-swap, 
low-profile SCSI. 

Wadium: 500 zł 
Termin związania ofertą: 60 dni.
Termin realizacji zamówienia: do 5 dni od daty podpisania umowy.
Kryterium wyboru ofert: cena - 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można otrzymać 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze Obsługi Interesan-
tów na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów: tel. (032) 239-12-56, 
faks 231-27-25 w godz. 7.30- 15.30 (we wtorki do godz. 16.00, w czwartki do godz. 
18.00) lub za zaliczeniem pocztowym. 

Termin składania ofert: 25 listopada 2004 r. do godz. 9.00. 
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, Biuro Obsługi 
Interesantów - stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.
Termin otwarcia ofert: 25 listopada 2004 r. o godz. 10.00 w pokoju 254 w sie-
dzibie zamawiającego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w SIWZ, w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ogłasza

Zgodnie z art.35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Dz 2000 r. 
Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) 

na parterze Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

• stanowiące własność Miasta Gliwice, przeznaczone do 
czasowego oddania w dzierżawę:

 Nr 370/2004 do 17 października 2004 r.
• pozostające w użytkowaniu Miasta Gliwice, przeznaczone 

do czasowego oddania w dzierżawę:
 Nr 367/2004 do 18 października 2004 r.
• stanowiące własność Miasta Gliwice, przeznaczone do 

zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nierucho-
mości przyległej:

 Nr 369/2004 do 15 października 2004 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewen-
tualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wy-
kazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
informuje



Październik 2004 r.
6 października  Stare Łabędy od ulicy Staro-

gliwickiej do Kanału Gliwickie-
go,

7 października  Przyszowska i obszar na 
prawo pomiędzy ulicą Przy-
szowską, torami kolejowymi, 
a ulicą Toszecką oraz Osiedle 
Literatów,

8 października  obszar na lewo od ulicy 
Przyszowskiej, Osiedle Kos-
monautów wraz z ulicą Strzel-
ców Bytomskich oraz ulicami 
przyległymi,

11 października  obszar pomiędzy ulicą Główną, 
Oświęcimską, a torami kole-
jowymi,

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

Marian Gawol
prezes Zarządu - Dyrektor 

RETHMANN PUS

RETHMANN PUS Sp. z o.o. 
w Gliwicach informuje, 

że na terenie miasta Gliwice jest prowadzona 
zbiórka odpadów tzw. „wielkogabarytowych” 

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

Harmonogram wywozu przedmiotów wielkogabarytowych
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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, 

q
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 Kozłow-
skiej 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).

q
zawiadamia, że organizuje 
przetarg nieograniczony na

zakup wraz z dostawą samochodu ciężaro-
wego (towarowo – osobowego). 

Termin składania ofert: 
19 października 2004 r. do godz. 10.30. 

Termin otwarcia ofert: 
19 października 2004 r. o godz. 11.00.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,

zawiadamia o ogłoszeniu pisemnych przetargów nieograniczonych na
q

adaptację lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkanie chronione 
w Gliwicach przy ul. Elżbiety 2/2a.

Termin składania ofert: 19 października 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 19 października 2004 r. o godz. 11.00.

q
remont dachu papowego budynku – ul. Świętokrzyska 5.

Termin składania ofert: 15 października 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 15 października 2004 r. o godz. 11.00

Zaproszenie do współpracy 
pracowników 

socjalnych i kuratorów sądowych.

Urząd Miejski w Gliwicach – Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych zwraca się do osób zaintere-
sowanych „Przeprowadzeniem i opracowywaniem 
wywiadów środowiskowych potwierdzających 
zasadność złożonego wniosku o przymusowe 
leczenie osób uzależnionych”. 

Prosimy o podanie ceny jednostkowej brutto 
realizacji takiej usługi. Informujemy, że zlecenie 
będzie obowiązywać od 20 października do grud-
nia 2005 roku. 

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych UM, ul. Zwycięstwa 
21, pokój 227, do 13 października 2004 r. Szcze-
gółowych informacji można zasięgnąć u Joanny 
Pastusik, tel. 239-12-95. 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
zatrudni pracownika w 

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Kandydaci winni posiadać:
● wykształcenie wyższe (mile widziane ekonomia lub prawo),
● znajomość tematyki finansów publicznych, rachunkowości, zamówień 

publicznych, ochrony zdrowia oraz spraw społecznych,
● umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym,
● mile widziana znajomość języków obcych.

Zatrudnienie nastąpi na czas nieobecności pracownika.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należał nadzór nad gospoda-
rowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej.

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 15 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,
● dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje. 

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.



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”

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ogłasza
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Agencja Pracy PERSONEL

oferuje pracę tymczasową dla studentów oraz uczniów szkół wieczorowych. 

Informacje: tel. 032/775-18-59, tel./faks 032/775-18-58.

OFERTY PRACY

Zgodnie z art.35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst 
jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z póź. zm./. 

w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojen-
nych 12, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do zbycia: 

-  nr 115 do 20 października 2004 r.,
-  nr 129 do 19 października 2004 r.,
-  nr 131 do 19 października 2004 r.

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

pisemny przetarg nieograniczony na 
wykonanie dokumentacji podziałowych nieruchomości 

oraz podziałów geodezyjnych nieruchomości usytuowanych 
w korytarzu obwodnicy miasta na odcinku 

pomiędzy ul. Sowińskiego i ul. Daszyńskiego. 

Wymagany termin realizacji zadania: 
- wstępnych projektów podziałów nieruchomości – 7 dni kalendarzowych 

od podpisania umowy, 
- dokumentacji podziałowych nieruchomości oraz wykonanie podziałów 

nieruchomości w trybie wymaganym przepisami o gospodarce nierucho-
mościami – 3 miesiące od podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł można ode-
brać 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 zamó-
wienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
Biuro Obsługi Interesantów, na stanowisku ds. zamówień publicznych, 
tel. 239-12-56, faks 231-27-25 w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki do 
18.00).

Termin składania ofert: 19 października 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Intere-
santów – stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.
Termin otwarcia ofert: 19 października 2004 r. o godz. 11.00 w sali 131 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą: 30 dni. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w art. 22 ust 1 oraz nie podle-
gają wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena 
- 100 %.

zwany w dalszej części zamawiającym, ogłasza na podstawie art. 40 
w związku z art. 41, przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 
9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177.) 

Zamówienie obejmuje integracje dokumentów geodezyjnych 
z mapą numeryczną, przez którą należy rozumieć połączenie 
rastrów dokumentów geodezyjnych np.: szkiców polowych, 
szkiców podstawowych, protokołów granicznych i innych 
z obszarem numerycznej mapy ewidencji gruntów i budyn-
ków, którego te dokumenty dotyczą.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać 
nieodpłatnie na stanowisku do spraw zamówień publicznych i prze-
targów w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty warianto-
wej.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 
2004 r.
W zamówieniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wyma-
gania określone w art. 22 ust 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych oraz wymienione w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Ocena spełnienia tych wymagań zostanie 
przeprowadzona przez zamawiającego na podstawie załączonych 
do oferty dokumentów.
Zamawiający rezygnuje z wpłacania wadium przez oferentów.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym 
kryterium - cena za wykonanie zamówienia = 100 %.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na stanowisku do 
spraw zamówień publicznych i przetargów w Biurze Obsługi Inte-
resantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 
w terminie do 20 października 2004 r. do godz. 8.30.
Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

w związku z wejściem w życie rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości, ulega przesunięciu 
termin przetargów na zbycie lokali użytkowych 
przy ul. Dworcowej 58, Staromiejskiej 42 i Cho-
rzowskiej 31-33. 

Nowy termin przetargu: 3 listopada 2004 r.:
1. Staromiejska 42 - godz. 9.35,
2. Dworcowa 58 - godz. 10.00,

3. Chorzowska 31-33 - dwa lokale 
- godz. 11.00.

Dowody wpłaty wadium należy dostarczyć 
do Biura Podawczego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach, Pl. Inwalidów 12 
do 5 listopada 2004 r. do godz. 15.00.

Pełna informacja na temat przetargu zamiesz-
czona została w Miejskim Serwisie Informacyj-
nym z 29 września 2004 r. oraz w internecie 
na stronie www.um.gliwice.pl oraz na stronie 
www.zgm-gliwice.pl

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
informuje

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
informuje



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- nauczyciel  matematyki – wykształcenie 

wyższe, przygotowanie pedagogiczne, 
miejsce pracy: Pyskowice,

- audytor wewnętrzny – wykształcenie 
wyższe, egzamin państwowy, miejsce 
pracy: Gliwice,

- kosztorysant – wykształcenie średnie 
budowlane, minimum 2 lata doświadcze-
nia, miejsce pracy: teren Śląska,

- instruktor aerobiku – wykształcenie 
średnie, miejsce pracy: Gliwice,

- fakturzysta – wykształcenie zawodowe 
lub średnie, minimum 3 lata doświadcze-
nia, miejsce pracy: Gliwice,

- kierowca – handlowiec – wykształcenie 
średnie lub wyższe, prawo jazdy kat. B, 
znajomość branży sportowej, miejsce 
pracy: Gliwice,

- barman – wykształcenie średnie, ksią-
żeczka zdrowia, miejsce pracy: Gliwice,

- kucharz – wykształcenie zawodowe 
gastronomiczne, minimum 5 lat doświad-
czenia, miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca – wykształcenie zawodo-
we handlowe, umiejętność obsługi kasy 
fi skalnej, książeczka zdrowia, miejsce 
pracy: Gliwice,

- dekarz – wykształcenie zawodowe, 
minimum 2 lata doświadczenia, miejsce 
pracy: teren Śląska,

- murarz-kafelkarz – wykształcenie za-
wodowe, minimum 2 lata doświadczenia, 
miejsce pracy: teren Śląska,

- malarz budowlany – badania wysoko-
ściowe, miejsce pracy: Warszawa,

- tynkarz (ocieplanie budynków) – wy-

kształcenie zawodowe budowlane, mi-
nimum 2 lata doświadczenia, miejsce 
pracy: Knurów,

- stolarz meblowy – wykształcenie zawo-
dowe, minimum 2 lata doświadczenia, 
miejsce pracy: Knurów,

- zbrojarz-betoniarz – wykształcenie za-
wodowe, minimum 5 lat doświadczenia, 
umiejętność czytania rysunku technicz-
nego, miejsce pracy: Gliwice,

- elektromonter – wykształcenie średnie, 
minimum 3 lata doświadczenia, znajo-
mość języka niemieckiego, miejsce pra-
cy: Gliwice,

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

- mechanik sprzętu budowlanego – wy-
kształcenie zawodowe, miejsce pracy: 
Gliwice,

- monter instalacji wodno-kanalizacyj-
nych – wykształcenie zawodowe, mini-
mum 2 lata doświadczenia, uprawnienia 
spawacza, miejsce pracy: teren Śląska,

- operator koparki – uprawnienia, miejsce 
pracy: Gliwice i okolice,

- spawacz – uprawnienia spawacza 
w osłonie CO2 i argonu, miejsce pracy: 
Niedary,

- agent ochrony – wykształcenie średnie, 
licencja pracownika ochrony, miejsce pra-
cy: Gliwice,

- galwanizer – wykształcenie zawodowe 
(elektryczne, mechaniczne, chemiczne), 
minimum 5 lat doświadczenia, 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  6 – 7 października: Złe wychowanie 

(16.00, 20.00)
q  8 – 11 października i 13 -14 października: 

Football Factory (16.00, 20.00)
q  12 października: Metallica (20.00) 

RUSZ SWE CIAŁO - TRENUJ MÓZG
przegląd fi lmowy - godz. 18.00

 6 października: Polska, gola! 
 7 października: Czekając na Joe
 8 października: Samotność długodystansowca 
 9 października: Podkręć jak Beckham
10 października: Wielki błękit
11 października: Wielki bieg
12 października: Sportowiec mimo woli 

KINO BAJKA
q  6 – 7 października: Ja, robot (15.00, 17.00), 

Kawa i papierosy (19.00, 20.45)
q  8 – 14 października: ONG-BAK (18.00), 

Kawa i papierosy (20.00)

q  6 października: Kot w butach (10.00)
q  8 października: Grają naszą piosenkę (18.30)
q  10 października: Nabucco - Opera Śląska 

z Bytomia (18.00)
JESIENNE TEATRAŁKI
Teatr Ateneum z Katowic

q  11 października: Przypowieść o szczęściu 
(9.30)

q  12 października: Dzielny Szewczyk (9.30)

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


