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Przeprowadzono przetarg na świadczenie w przyszłym 

roku domowych usług opiekuńczych dla chorych gliwiczan. 

Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło w tej sprawie 6 ofert. 

Nadesłano je z różnych fi rm i instytucji z Gliwic, Katowic, Piekar Śląskich 

i Warszawy. Jedna z ofert została odrzucona ze względów formalnych. 

Najkorzystniejszą pod względem fi nansowym propozycję złożyła prywatna 

Agencja Opiekuńczo – Medyczna i Handlowa z Katowic. Uzyskała ona 

93,33 punktów – najwyższą ocenę 5-osobowej komisji przetargowej pod 

przewodnictwem Danuty Siwiec, zastępcy dyrektora OPS. Pozostałe 

oferty otrzymały od 75,01 do 89,11 punktów. Werdykt komisji 

został zatwierdzony 8 października br. przez prezydenta miasta, Zygmunta 

Frankiewicza. Dwóch gliwickich oferentów – Zarząd Rejonowy 

PCK oraz prywatne Centrum Opieki nad Chorym – oprotestowało to 

rozstrzygnięcie. Brygida Jankowska, dyrektor OPS, nie uwzględniła 

protestów, kierując się zasadą równoprawnego traktowania wszystkich 

podmiotów biorących udział w przetargu, bez stosowania jakichkolwiek 

preferencji lokalnych. Zarząd Rejonowy PCK wystosował protest 

również do prezydenta miasta, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz 

Komisji Rewizyjnej RM. Edyta Munik z Centrum Opieki nad Chorym 

wniosła natomiast odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych 

w Warszawie. Do czasu rozstrzygnięcia sporu zawieszono postępowanie 

w tej sprawie. (luz)



Zbliża się 85 rocznica odzyskania przez Polskę niepod-
ległości po 123–letnim okresie zaborów. W dzień Święta 
Niepodległości, 11 listopada br. (wtorek), w Kościele Kate-
dralnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła rozpocz-
nie się o godz. 11.00 msza święta w intencji Ojczyzny. Po 
mszy spod kościoła katedralnego wyruszy pochód w stronę 
placu Marszałka Piłsudskiego. Trasa przemarszu będzie 
prowadzić ulicami: Ziemowita, Górnych Wałów, Dworco-
wą, Dolnych Wałów, Zwycięstwa, Prymasa Wyszyńskiego. 
Na godz. 12.45 zaplanowano patriotyczną manifestację 
mieszkańców na placu wokół pomnika Marszałka. Przedsta-
wiciele organizacji społecznych i lokalnych władz samorzą-
dowych złożą pod monumentem wieńce i wiązanki kwiatów. 
Na zakończenie uroczystości przewidziano tradycyjny po-
częstunek żołnierską grochówką. 

Z okazji Święta Niepodległości w niedzielę, 9 listo-
pada br., w Auli Głównej Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 2 odbędzie się okolicznościowy koncert. Wystąpi 
solista – Zbigniew Raubo (fortepian) oraz Gliwicka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Andrzeja Rosoła. W programie znaj-
dą się kompozycje F. Chopina (Polonez A-dur i Koncert fortepianowy e-moll op. 11) oraz W.A. Mozarta (Symfonia g-moll 
KV 550). Wstęp na koncert jest bezpłatny. Początek – godz. 18.00. Imprezę organizują: gliwicki samorząd, Gliwickie Towa-
rzystwo Muzyczne oraz Politechnika Śląska. (luz, al)

fot. A. Witwicki
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Ś W I Ę T O  N I E P O D L E G Ł O Ś C I

Pod koniec ubiegłego miesiąca 
Gliwice wzbogaciły się o dwa nowe 
domy Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. W budynkach przy 
ulicach Uszczyka 12-14 oraz Dwor-
skiej 1 przekazano do użytku 34 mie-
szkania o powierzchni od 35 m2 do 
81 m2. Inwestycja stanowiła pierwszy 
etap – zaplanowanej przez Zarząd 
Budynków Miejskich II Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego – rewi-
talizacji starej części Szobiszowic. 
(luz)

R E W I T A L I Z A C J A  S Z O B I S Z O W I C
W piątek 7, listopada 2003 r., W piątek 7, listopada 2003 r., 

o godzinie 13.00 o godzinie 13.00 
zapraszamy do dyskusji zapraszamy do dyskusji 
na urzędowym czacie na urzędowym czacie 

(http://www.um.gliwice.pl/ – CZAT) (http://www.um.gliwice.pl/ – CZAT) 
z zespołem z zespołem 

redakcyjnym tygodnika redakcyjnym tygodnika 
„Miejski Serwis Informacyjny”„Miejski Serwis Informacyjny”

fot. A. Witwicki

G I E Ł D A  I  K I E R M A S Z
Muzeum Geologii Złóż, działające na Wydziale Górnictwa 

i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, organizuje XX Jubi-
leuszową Studencką Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości. 
Odbędzie się ona w sobotę i niedzielę (22 i 23 listopada br.) 
w siedzibie placówki przy ul. Akademickiej 2 w godzinach od 
10.00 do 18.00. Swoje zbiory zaprezentują wystawcy z całej 
Polski oraz krajów sąsiednich. W niedzielę o godz. 12.00 zostaną 
wręczone nagrody za najciekawsze kolekcje. Giełdzie będzie to-
warzyszył kiermasz wyrobów jubilerskich i pamiątek. 

Muzeum Geologii Złóż posiada najbogatszą na Śląsku 
kolekcję minerałów, skał i skamieniałości, liczącą 25 tysięcy 
okazów. Na prezentowanych obecnie wystawach zgromadzono 
około 3 tysiące eksponatów. Ogląda je rocznie ponad 5 tysięcy 
osób. W tym gronie są zarówno indywidualni zwiedzający, jak 
i wycieczki szkolne, które korzystają z bezpłatnych prelekcji na 
temat powstania i rozwoju życia na ziemi. Muzeum jest czynne 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00 (wstęp 
wolny). Szczegółowe informacje o placówce można znaleźć na 
stronie internetowej (www.polsl.gliwice.pl/rg) oraz uzyskać pod 
numerem telefonu 237-26-08. (al) Fot. Muzeum Geologii Złóż

Kryształ gipsuApophylit na kwarcu

Ofi kalcyt
Granaty 

Listwenit

Ofi kalcyt Chalcedon 
w skale  

liparytowej
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B Y Ł O ,  B Ę D Z I E
EKOLOGICZNA 
KONFERENCJA

Gliwicki Oddział Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego wespół z Wydzia-
łem Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach organizują ogólnopolską 
konferencję naukowo – techniczną 
pt. „Nowoczesne programy ekolo-
giczne”. Odbędzie się ona w Ustroniu 
w dniach od 19 do 21 listopada br. 
Wezmą w niej udział przedstawiciele 
gmin, instytutów naukowych, wyższych 
uczelni i zakładów pracy z całej Pol-
ski. Będzie to już czwarta konferencja 
z ekologicznego cyklu. (luz)

DLA MAŁYCH 
I ŚREDNICH 

W piątek, 7 listopada br., 
w godzinach od 10.00 do 14.30 w gli-
wickim Ratuszu odbędzie się bezpłat-
ne seminarium pt. „ISO 9001:2000 
– wdrażanie i korzyści dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (MSP)”. Orga-
nizuje je Stowarzyszenie Konsultantów 

UMBRELLA. Przedstawiciele sektora 
MSP dowiedzą się jak wprowadzać  
i certyfi kować system zarządzania 
jakością ISO 9001:2000, poznają wy-
magania unijnego rynku w tym zakresie 
oraz doświadczenia klientów stowarzy-
szenia. Zaprezentowane zostaną też 
programy PARP i kompleksowe usługi 
doradczo – szkoleniowe UMBRELLI.  

Szczegółowe informacje o semina-
rium można znaleźć na stronie interne-
towej www.umbrella.org.pl (al)

CZWARTEK JAZZOWY
Śląski Jazz Club zaprasza na tra-

dycyjny „Czwartek jazzowy” w swojej 
siedzibie przy Placu Inwalidów Wojen-
nych 1 w Gliwicach. Wieczorem 6 listo-
pada br. wystąpi formacja pod nazwą 
„KaPeLa Trio” (Łukasz Kluczniak – sak-
sofon altowy, Marcin Lamch – kontra-
bas, Przemek Pacan – perkusja). Zespół 
powstał przed 6 laty w Częstochowie. 
W jego twórczości dominują elementy 
free – jazzu, a źródłem artystycznej 
inspiracji dla członków grupy są tak-
że inne gatunki – muzyka Dalekiego 
Wschodu, reggae, rock oraz niektóre 
odmiany muzyki elektronicznej. Począ-
tek koncertu – godz. 20.00. (luz)

JESIEŃ Z GWIAZDAMI
Impresariat Gliwickiego Teatru 

Muzycznego zaprasza na kolejną edy-
cję jesiennych spotkań muzycznych 
pod nazwą „JAZZ SESSIONS”. Jest 
to cykliczna impreza, zainicjowana 
w listopadzie 1993 roku. Zyskała ona 
dużą rangę w śląskim środowisku 
jazzowym. Na 10-lecie festiwalu przy-
gotowano bogaty program spotkań. 
Trzy listopadowe wieczory w sali 
Gliwickiego Teatru Muzycznego zo-
staną wypełnione występami gwiazd 
polskiego i światowego jazzu. W śro-
dę, 19 listopada br., zaprezentują się: 
„Piotr Wojtasik Quintet” z gościnnym 
udziałem saksofonisty Tomasza Szu-
kalskiego oraz formacje „Up to Date” 
(kwintet skrzypka Adama Bałdycha) 
i „Saskia Laroo & Funk de Nite” (kwin-
tet z udziałem gitarzysty Jarosława 
Śmietany). W czwartek, 20 listopada 
br., zagrają: „Baltic Wind – Leszek Ko-

łakowski Quintet” oraz kwartet trębacza 
Tomasza Stańki. W piątek, 21 listopada 
br., będzie można natomiast posłuchać 
zespołów Beaty Przybytek (wokalistka 
jazzowa), Krzysztofa Zawadzkiego (per-
kusista) oraz grupy „John Tucker Band” 
(John Tucker - śpiew, Wojciech Karolak 
– organy Hammonda i inni). Początek 
każdego z festiwalowych koncertów
– godz.19.00. (luz)

SZANTY NAD KŁODNICĄ
Śląski Yacht Club, działający 

przy Politechnice Śląskiej, organizuje 
III Śląski Festiwal Piosenki Żeglarskiej. 
Impreza odbędzie się w piątek, 
21 listopada br., w hali widowiskowo 
- sportowej przy ul. Akademickiej 26. 
Jej program wypełnią dwa koncerty. 
Na „poranny”, który rozpocznie się o go-
dzinie 11.00, zaproszono zorganizowa-
ne grupy uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Wystąpi dla nich zespół 
„Zejman & Garkumpel”. Koncert „popołu-
dniowy” rozpocznie się o godzinie 18.00 
i potrwa do północy. Zaprezentują się 
m.in. grupy: „Zejman & Garkumpel”, 
„EKT Gdynia” oraz „Trzeci pokład”.  (al)

TURNIEJ 
SZCZYPIORNISTEK

Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
w Gliwicach przygotowuje V Międzyna-
rodowy Turniej o Puchar Śląska w piłce 
ręcznej kobiet. Zawody odbędą się 
w dniach od 21 do 23 listopada br. 
w hali sportowej przy ul. Sikorskiego 
w Sośnicy. Wezmą w nich udział mło-
dzieżowe reprezentacje narodowe 
kobiet z Rosji (mistrz Europy), Rumunii 
(wicemistrz Europy), Danii, Czech i Pol-
ski. W barwach naszego kraju wystę-
pują m.in. uczennice gliwickiej Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego, prowadzonej 
przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. 

Początek turniejowych zmagań 
przewidziano codziennie na godzinę 
10.00. W piątek mecze potrwają do 
godziny 18.00, w sobotę – do godziny 
20.00. Uroczyste zakończenie nastąpi 
natomiast w niedzielę o godzinie 13.00. 
Imprezie będzie towarzyszył w sobotę 
mecz ekstraklasy kobiet pomiędzy 
Sośnicą Gliwice a Kolporterem Kielce 
(godzina 17.00). (al)

PATRONATY 
PREZYDENTA MIASTA

● 7 listopada, bezpłatne seminarium 
„ISO 9001:2000 – wdrażanie i korzyści 
dla małych i średnich przedsiębiorstw”, 
gliwicki Ratusz. Organizator: Stowarzy-
szenie Konsultantów UMBRELLA.
● 19 - 21 listopada, ogólnopolska konfe-
rencja naukowo – techniczna pt. „Nowo-
czesne programy ekologiczne”, Ustroń. 
Organizator: Gliwicki Oddział Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego oraz Wydział Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
● 21 listopada, III Śląski Festiwal Piosenki 
Żeglarskiej, hala widowiskowo – sporto-
wa przy ul. Akademickiej 26. Organizator: 
Śląski Yacht Club działający przy Poli-
technice Śląskiej.
● 21 – 23 listopada, V Międzynarodowy 
Turniej o Puchar Śląska w piłce ręcznej 
kobiet, hala sportowa przy ul. Sikorskiego. 
Organizator: Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego w Gliwicach.
● 22 – 23 listopada, XX Jubileuszowa 
Studencka Giełda Minerałów, Skał i Ska-
mieniałości, Muzeum Geologii Złóż przy 
ul. Akademickiej 2. Organizator: Muzeum 
Geologii Złóż na Wydziale Górnictwa 
i Geologii Politechniki Śląskiej.
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Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, tel. 230 67 18, 232 11 01, e-mail: gtm@teatry.art.pl, www.teatr.gliwice.pl

Jakimż zaskoczeniem był dla amerykańskich widzów 
początek musicalu „Oklahoma!” Rodgersa i Hammersteina 
(1943 r.), kiedy na scenie zamiast przysłowiowego szpaleru 
długonogich tancerek pojawiła się… ciotka głównej boha-
terki, ubijająca w dodatku masło. Wcale nie jestem pewien, 
czy premierowa publiczność w stu procentach zgadzała się 
z pierwszymi słowami utworu, dobiegającymi gdzieś z kulis: 
„Ach, jaki piękny poranek…” I wcale nie chodzi o to, że premiery 
zazwyczaj odbywają się wieczorem…

„Oklahoma!” – „poranek” nowoczesnego musicalu – według 
większości historyków teatru amerykańskiego rozjaśniła mroki 
panującej do jej premiery na broadwayowskich scenach arty-
stycznie mało wyrafi nowanej  nocy. Chciałbym dzisiaj Państwu 
opowiedzieć co nieco o królu tej właśnie nocy, legendarnym 
rekinie Broadwayu, stwórcy i opiekunie największych gwiazd 
amerykańskiej rewii – F l o r e n z i e   Z i e g f e l d z i e. 

Urodzony w Chicago w 1927 roku, Ziegfeld bardzo wcześnie 
rozpoczął karierę. Jego pierwszym zleceniem było znalezienie 
w Europie muzyków, którzy mogliby współpracować z konser-
watorium prowadzonym przez jego ojca. Jednak szanowny tato 
mocno zawiódł się na synu, który zamiast odwiedzać sale koncertowe, bywał podobno głównie 
w cyrkach i music-hallach. Wcale nie były to zresztą zmarnowane miesiące, bo prawdopodobnie 

właśnie wtedy Ziegfeld złapał rozrywkowego  bakcyla.
Szybko przeniósł europejskie doświadczenia na własny, amerykański grunt. Od 1907 do 1930 roku przygotował dwadzieścia trzy 

edycje „Ziegfeld Follies”, czyli – nie tylko według ówczesnych realiów – rozrywkowych megawidowisk, których rozmach i bogactwo na 
wiele lat wyznaczyły minimalny standard broadwayowskiego spektaklu.

Zasady były cztery: piękno, szybkość, niewinność i widowiskowość. Niby nic takiego, ale Ziegfeld każdą z tych zasad rozumiał 
bardzo specyfi cznie. Piękno, na przykład, objawiało 
się w jego spektaklach bynajmniej nie jako kategoria 
estetyczna, ale raczej jako blask promieniujący z po-
wabnych półnagich ciał najpiękniejszych dziewcząt 
ówczesnej Ameryki. Szybkość była widoczna w tempie, 
w jakim budował przedstawienia: bombardowanie widza 
wszechobecną widowiskowością narastało lawinowo 
w kierunku dwóch punktów kulminacyjnych – końca 
pierwszego aktu i fi nału. Zaskakiwać może fakt, że przy 
tych wszystkich pięknościach udało się Ziegfeldowi utrzy-
mać całkowitą niewinność spektakli, tak że nikt nie mógł 
zarzucić mu, że obraża jakąkolwiek moralność…

A jak to wyglądało w praktyce? Proszę sobie 
wyobrazić fi nałowy numer pierwszego aktu „Ziegfeld 
Follies” z 1927 roku: sznur 14 fortepianów ustawionych 
na półokrągłych schodach, otaczających dwie orkiestry, 
z których jedna składała się wyłącznie ze skąpo ubranych 
dziewcząt, nazwanych Niewiniątkami. Wszystko to po-
grążone w powodzi kolejnych rzędów tancerek o idealnie 
zsynchronizowanych ruchach, ubranych w migoczące, 
ozdobione niezliczoną ilością frędzli i piór, kostiumy…

„A Pretty Girl Is Like a Melody”, czyli „Piękna 
dziewczyna jest jak melodia” – tak brzmiał tytuł najsłyn-
niejszego przeboju „Follies”, napisanego przez Irvinga 
Berlina, „etatowego” kompozytora Ziegfelda. Można go 
spokojnie potraktować jako symbol amerykańskiego 
musicalu przed „Oklahomą!” Co najciekawsze, Ziegfeld 
swoją działalność traktował jako misję, której celem była 
gloryfi kacja piękna amerykańskich dziewczyn i równie 
amerykańskich wartości. Kto mógł przypuszczać, że 
jego najsłynniejszym „dzieckiem” Ziegfelda będzie 
Fanny Brice – znana współczesnym kinomaniakom 
z fi lmu „Funny Girl” z Barbrą Streisand w roli tytułowej 
– która karierę zrobiła dzięki… brakowi urody?

Jacek Mikołajczyk

Krótka historia musicalu
CZĘŚĆ III 

Półnagi król, czyli
„Szaleństwa Ziegfelda” na scenie
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Zespół Szpitali Nr 2 w Gliwicach, ul. Radiowa 2,  zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
na przygotowanie i dostawę  posiłków dla pacjentów Szpitala Miejskiego Nr 3 przy ul. Radiowej 2, 

Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego i Zakładu  Opiekuńczo–Leczniczego przy ul. Kozielskiej 8
Termin składania ofert: 12 listopada 2003 r. do godz.10.00
Termin otwarcia ofert: 12 listopada 2003 r. o godz.10.00

RETHMANN PUS Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Kaszubska 2, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ofertowego 
na prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych zlokalizowanych w Gliwicach

Termin składania ofert: 28 listopada 2003 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2003 r. o godz. 9.30

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

Termin składania ofert: 13 listopada 2003 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 13 listopada 2003 r. o godz. 10.30

Ośrodek Pomocy Społecznej – Gliwice, ul. Górnych Wałów 9, zawiadamia o ogłoszeniu pisemnego przetargu nieograniczonego
na dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników tutejszego ośrodka

Termin składania ofert: 20 listopada 2003 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 20 listopada 2003 r. o godz. 12.00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o., ul. Królewskiej Tamy, zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych

Termin składania ofert: 19 listopada 2003 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 19 listopada 2003 r. o godz. 9.30

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o., ul. Królewskiej Tamy zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynków stolarni wraz z wiatą

Termin składania ofert: 18 listopada 2003 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2003 r. o godz. 10.30

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
nieograniczonego na dostawę korelatora cyfrowego

Termin składania ofert: 20 listopada 2003 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 20 listopada 2003 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego
na dostawę układów monitoringu dla hydroforni i przepompowni

Termin składania ofert: 20 listopada 2003 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 20 listopada 2003 r. o godz. 10.30

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, zawiadamia o głoszeniu przetargu nieograniczonego 
na dostawę zestawów sterowniczych z przemiennikiem częstotliwości

Termin składania ofert: 20 listopada 2003 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia oferty: 20 listopada 2003 r. o godz. 10.15

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
na dostawę części do wodomierza

Termin składania ofert: 25 listopada 2003 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 25 listopada 2003 r. o godz. 10.15

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

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na adaptację budynku 
przy ul. Wieczorka 10 w Gliwicach dla potrzeb Sądu Rejonowego w Gliwicach

Wymagany termin wykonania: 30 listopada 2006 r.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia w cenie 50 zł można 
odebrać w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, parter 
– stanowisko ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki 
do 18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfi kacji istotnych warunków 
zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, BOI - stanowisko ds. zamówień publicznych, 
tel. 239-12-56 faks 231-27-25. 
Termin składania ofert: 15 grudnia 2003 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, BOI – stanowisko ds. 

zamówień publicznych. 
Termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2003 r. o godz. 11.00 (sala sesyjna 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach).
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących 
preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną 
kwalifi kacją. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają 
wymogi określone w specyfi kacji istotnych warunków zamówienia oraz 
określone w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 
cena - 100 %.

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie 
„Analizy struktury przestrzennej terenów poprzemysłowych w mieście Gliwice”

Wymagany termin realizacji zamówienia: 19 grudnia 2003 r. 
Specyfi kację warunków zamówienia (10 zł) można odebrać w Biurze Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stanowisku ds. za-
mówień publicznych, od godz. 7.30 do godz. 5.30 (w czwartki do 18.00).
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfi kacji warunków zamówienia 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, BOI 
– stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 239-12-56, faks: 231-27-25.
Termin składania ofert: 13 listopada 2003 r. do godz. 12.00.
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, stanowisko ds. zamó-
wień publicznych. 

Termin otwarcia ofert: 13 listopada 2003 r. o godz. 14.00 (sala 254 Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach).
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifi kacją. W przetargu 
mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfi ka-
cji istotnych warunków zamówienia oraz wymogi określone w art. 22 ustawy 
o zamówieniach publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
cena – 100%.

tygodnik

dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
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WIELOLETNI  PLAN  INWESTYCYJNY  NA  LATA  2004 -  2007 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/194/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 października 2003 r.

Dz. Rozdz.

Zadanie

opera-

cyjne wg 

strategii

Warto

nak adów z 

bud etu

gminy w 

latach planu

Plano-

wane

nak ady

bud etu

po 2007r.

Wydzia  /

Jednostka

realizu-

j ca

Uwagi

tys.  z 2004 2005 2006 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

600 TRANSPORT I CZNO 176 658 36 090 55 158 38 190 47 220

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 142 880 30 580 44 150 28 500 39 650

C2K1O1 Zachodnia cz  obwodnicy miasta plan. wniosek o rod

1.  - odcinek od w z a DK 88 do ul. Daszy skiego 26 250 8 000 14 200 4 050 _ IR

C2K1O1 Po udniowa cz  obwodnicy miasta

2.  - po czenie ul. Pszczy skiej z ul. Bojkowsk 1 800 1 500 300 _ _ IR

Po czenie rejonu dworca PKP z pó nocn  cz ci

miasta

3.   - I etap -  tunel pod torami PKP 3 800 3 800 _ _ _ IR

4.
 - II etap - estakada drogowa nad torami PKP - w ze

przesiadkowy
14 150 150 _ 1 000 13 000 21 850 IR plan. wniosek o rod

5. Zjazd z DK  88 na ul. Toszeck  przez ul. Zbo ow  3 200 _ 600 2 600 _ IR

6.
Po czenie drogowe ul.Bernardy skiej

z ul. wi toja sk
420 _ _ _ 420 2 800 IR

7. ul. Rybnicka 6 050 150 5 900 _ _ 20 000 PU

8. ul. Kozielska od ul. J. Wieczorka do ronda 10 500 10 500 _ _ _ PU

9. ul. Pszczy ska  - poszerzenie 4 950 150 4 800 _ _ 26 300 PU

10.

ul. u ycka od ul. M. Sk odowskiej-Curie do 

ul.Wroc awskiej wraz z budow  ronda na skrzy owaniu

ulic Kujawskiej - u yckiej - M.Sk odowskiej-Curie 2 100 2 100 _ _ _ PU

11. ul. L. Wyczó kowskiego kierunek Koz ów 530 _ _ _ 530 PU

12. ul. J.Wieczorka 1 300 _ _ _ 1 300 PU

13. ul. Dworcowa 3 800 _ 3 800 _ _ PU

14.

ul. Przyszowska  od ul. Wolno ci do 

ul.Zygmuntowskiej oraz od ul. Toszeckiej do 

ul.Zygmuntowskiej
8 700 _ _ _ 8 700 PU

15. ul. G ówna z koncepcj  organizacji ruchu 1 850 _ _ 1 850 _ PU

16. ul. Kozielska od ul. abi skiego do granicy miasta 7 400 _ _ _ 7 400 3 000 PU

17. ul. Nowy wiat 1 980 80 1 900 _ _ PU

18. Modernizacja ul.Toszeckiej 300 _ _ _ 300 11 200 PU plan. wniosek o rod

19.
Modernizacja DK 88 w starym ladzie

 - I etap na odcinku w ze  Kleszczów - ul. Portowa
12 800 300 5 000 7 500 _ IR plan. wniosek o rod

Przebudowa i rozbudowa uk adu drogowego 

miasta, w tym: Obwodnica Centrum

C2K1O4B 20.
 - przed u enie ul. Kosów z po czeniem do zbiegu ulic 

Dolnej Wsi - Nowy wiat
2 200 1 100 1 100 _ _ IR

C2K1O4B 21.  - po czenie od ul. wirki i Wigury do ul. Kujawskiej 6 000 1 500 2 000 2 500 _ IR

C2K1O4B 22.  - po czenie od ul. Kujawskiej do ul. Akademickiej 1 300 50 1 250 _ _ IR

C2K1O4B 23.  - po czenie od ul. Akademickiej do ul. Chorzowskiej 20 500 200 3 300 9 000 8 000 20 000 IR plan. wniosek o rod

Obiekty in ynierskie:

24. Przepust pod ul. Toszeck 1 000 1 000 PU

Nr za-

dania

NAZWA ZADANIA

zakres rzeczowy, etap realizacji

Planowane nak ady

w asne gminy w tys. z

w sprawie: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Gliwice na lata 2004 - 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 i pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 
poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.12 pkt 8 lit. e, art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr X/173/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych oraz procedury ich przygotowywania i uchwalania 

RADA MIEJSKA W GLIWICACH NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
u c h w a l a:

1. Zatwierdzić Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Gliwice na lata 2004 – 2007, obejmujący zestawienie przedsięwzięć 
inwestycyjnych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
3. Traci moc Uchwała Nr IV/39/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego miasta Gliwice na lata 2003 - 2006.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

UZASADNIENIE
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających realizację skutecznej polityki inwestycyjnej miasta. 
WPI jest również narzędziem zarządzania fi nansowego, służącym do kontroli mechanizmów wydawania środków przeznaczonych na 
realizację wiodących inwestycji, precyzującym źródła ich fi nansowania, ułatwiającym tzw. montaż fi nansowy oraz umożliwiającym analizę 
wpływu przedsięwzięć inwestycyjnych na budżety operacyjne miasta. 
Wieloletni Plan Inwestycyjny jest osadzony w realiach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, integrując sfery funkcjonalne 
gminy: społeczną, gospodarczą i ekologiczną.
Służy także do promocji miasta oraz osiąganiu akceptacji społeczeństwa dla ustalonych, jawnych kierunków inwestowania.

UCHWAŁA  Nr  XIII/194/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia  22 października 2003 r.
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Dz. Rozdz.

Zadanie

opera-

cyjne wg 

strategii

Warto

nak adów z 

bud etu

gminy w 

latach planu

Plano-

wane

nak ady

bud etu

po 2007r.

Wydzia  /

Jednostka

realizu-

j ca

Uwagi

tys.  z 2004 2005 2006 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nr za-

dania

NAZWA ZADANIA

zakres rzeczowy, etap realizacji

Planowane nak ady

w asne gminy w tys. z

60016 Drogi publiczne gminne 12 990 1 400 5 960 2 380 3 250

1. ul. X.Dunikowskiego 800 _ 800 _ _ PU

2. ul. Andromedy 1 650 _ _ _ 1 650 PU

3.
ul. Jasna i ul. Gwarków wraz z przebudow

skrzy owania ulic Jasna - J. Kochanowskiego
3 300 200 3 100 _ _ PU

4.
ul. J.Kochanowskiego od ul.Nowy wiat do 

ul.Rybnickiej
460 _ 460 _ _ PU

5. ul. Czajki 780 _ _ 780 _ PU

C2K4O2 6. Drogi rowerowe 1 800 300 500 500 500 IR

7.
Odbudowa nawierzchni ulic w dzielnicy 

erniki - Wschód
1 000 100 300 300 300 IR

8.
Niskonak adowe utwardzenie ulic wraz z infrastruktur

podziemn
1 200 300 300 300 300 IR

9. Projekty techniczne modernizacji ulic 2 000 500 500 500 500 PU

60095 Pozosta a dzia alno 20 788 4 110 5 048 7 310 4 320

1. Budowa miejsc postojowych w dzielnicy Trynek 500 50 450 _ _ PU

2.
Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu ulic W .

Reymonta - gen. W . Sikorskiego
400 _ 400 _ _ PU

3.
Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu ulic 

Tarnogórska - S. Rogozi skiego
680 680 _ _ _ PU

4.
Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu ulic 

Przyszowska - Zygmuntowska
770 _ _ 50 720 PU

5. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Oriona 200 _ 50 150 _ PU

6. Poszerzenie zatok postojowych na Osiedlu Kopernika 200 _ 50 150 _ PU

7.
Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu ulic 

Rybnicka - Knurowska
_ _ _ _ 465 PU

8.
Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu ulic 

Rybnicka - J. Kochanowskiego
560 _ 560 _ _ PU

9.
Przebudowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu

przy ulicy  Wroc awskiej
640 _ 640 _ _ PU

10. Budowa parkingów na osiedlu Sikornik 400 _ 400 _ _ PU

11. Wjazd z ul. Perseusza w ul.  M.Kopernika 260 _ _ 260 _ PU

12.
Przebudowa skrzy owania ulic 

Bojkowska - Kopalniana
800 _ _ 800 _ PU

13. Przebudowa skrzy owania ulic Bojkowska-Rolników 865 _ 65 800 _ PU

14. Model zarz dzania sieci  drogow 730 730 _ _ _ PU

C3K2O1 15.
Przygotowanie infrastruktury technicznej oraz budowa 

mi dzynarodowego centrum logistyki
13 783 2 650 2 433 5 100 3 600 6 217 CL S.A.

plan. wniosek o rodki UE

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  10 900 2 600 2 600 2 600 3 100

70004
Ró ne jednostki obs ugi gospodarki 

mieszkaniowej
10 900 2 600 2 600 2 600 3 100

C1K5O5 1. Budowa mieszka  komunalnych 10 900 2 600 2 600 2 600 3 100 10 900 PU

710 DZIA ALNO   US UGOWA 3 750 0 100 1 200 2 450
71035 Cmentarze 3 750 0 100 1 200 2 450

1.
Cmentarz Lipowy  - wymiana nawierzchni, o wietlenie

alejek
300 _ _ _ 300 400 MZUK

2. Cmentarz Centralny - rozbudowa 2 950 _ 100 1 000 1 850 IR

3.   - rekonstrukcja zabytkowych fontann 200 _ _ 200 _ PU

4.
Budowa nowego cmentarza /koncepcja wraz z analiz

potrzeb ca ego miasta, dokumentacja, realizacja/ 300 _ _ _ 300 5 000 IR

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 830 4 310 4 260 4 260 4 000

75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 830 4 310 4 260 4 260 4 000

1.
Modernizacja budynków: Urz du Miejskiego, Ratusza 

i budynku przy ul. Boles awa mia ego
8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 IR

C1K6O3 2. Komputeryzacja i zakupy inwestycyjne UM 8 830 2 310 2 260 2 260 2 000 IN/OR

754
BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPO AROWA
1 513 367 212 861 73

75416 Stra Miejska 263 67 62 61 73

1. Zakup rodków transportowych i urz dze  technicz. 263 67 62 61 73 SM

75495 Pozosta a dzia alno 1 250 300 150 800 0

C1K4O2 1.
Centrum Ratownictwa II etap - Miejski Zespó

Reagowania Kryzysowego
300 300 _ _ _  ZO/IR

C1K4O2 2.
Przygotowanie zast pczych pomieszcze  CRG oraz 

awaryjnego ruchomego centrum kierowania
_ _ _ _ 1 000

C1K4O2 3. Monitoring wizyjny miasta 350 _ 150 200 _ ZO/IR

C1K4O2 4.
Modernizacja systemu czno ci radiowej - 

wprowadzenie systemu trankingowego
600 _ _ 600 _ CRG

ciąg dalszy na str. 10

801 O WIATA I WYCHOWANIE 17 260 1 930 7 105 6 055 2 170

80101 Szko y podstawowe 11 020 480 6 050 3 970 520

Szko a Podstawowa Nr 2, ul. Go dzikowa 2

C2K4O1 1.  - budowa sali gimnastycznej 1 050 50 500 500 _ IR

Szko a Podstawowa Nr 5, ul. wirki i Wigury 85

C2K2O10 B 2.  - termomodernizacja budynku szko y    400 _ _ 200 200 200 IR

Szko a Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14

3.
 - kontynuacja termorenowacji oraz modernizacja 

budynku szko y
30 30 _ _ _ IR

po yczka z funduszy celowych ochrony 

rodowiska

k t 240 t
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       65. rocznicę spalenia przez nazistów żydowskiej 
synagogi w Gliwicach odsłonięto tablicę poświęconą pa-
mięci przedwojennej społeczności żydowskiej w naszym 
mieście. Umieszczono ją na ścianie budynku stojącego 
w bezpośrednim sąsiedztwie placu po synagodze, pomiędzy 
ulicą Dolnych Wałów, a  Placem Inwalidów Wojennych. 
Autorem kompozycji rzeźbiarskiej jest profesor Krzysztof 
Nitsch. Uroczystość odbyła się 28 października br. dzięki 
wspólnym staraniom gliwickiego samorządu oraz Fundacji 
Forum Dialogu Między Narodami. 

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci przedwojennej 
gliwickiej wspólnoty żydowskiej i ich potomkowie. Przybyli 
również m.in.: Szewach Weiss – ambasador Izraela w Polsce 
oraz  profesor Leon Kieres – prezes Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Warszawie. Odsłonięcia tablicy dokonała Hilde 
Kochmann, przedwojenna mieszkanka Gliwic. 

Znaczenie społeczności żydowskiej w historii Gliwic 
Przed 1812 rokiem, tj. ogłoszeniem Edyktu Emancypacyjnego, Żydzi na Śląsku byli w swych prawach ograniczeni i dość nie-

liczni. Nawet po tej dacie ruch ludności żydowskiej podlegał surowej kontroli i nadzorowi.  Większość Żydów na Górnym Ślą-
sku była napływowa. Dodatkowym elementem migracji był nakaz, wydany w XVIII wieku przez władze pruskie, przeniesienia 
się rodzin żydowskich z lewego brzegu Odry na prawy. Dla ich osadzania wyznaczono m.in. Gliwice. W 1783 roku odnotowano 
w Gliwicach 68 Żydów, a w 1812 roku – podczas spisu ludności żydowskiej w Rejencji Opolskiej – liczba Żydów w Gliwicach wynosiła 
178 osób. Zanotowano już wtedy obecność takich rodzin, jak: Blumenreich, Ehrlich, Fleischer, Guttmann, Hamburger, Hultschiner, 
Kochmann, Lichtwitz, Steinitz, Troplowitz czy Zadek.

Przez większą część XIX wieku liczba Żydów w Gliwicach –  zasadniczo katolickich –  przewyższała nawet liczebność ewangelików.
ROK 1783 1812 1823 1830 1836 1840 1843 1858 1867 1871 1880 1937 1939 1942

LICZBA 
ŻYDÓW 68 178 430 463 653 650 725 1880 2009 1890 1838 1443 902 40

O ile początkowo Żydzi w Gliwicach to byli przeważnie karczmarze i drobni kupcy, to od połowy XIX wieku (a dokładniej od 1847 roku, 
kiedy to zniesiono dalsze ograniczenia w zakresie praw obywatelskich dla Żydów), pojawiali się poważniejsi kupcy, którzy – zakładając fabryki 
– stają się przemysłowcami. Ich udział w rozwoju gospodarczym nie tylko miasta, ale i całego regionu jest niepodważalny.

Należy wymienić tu rodziny: Caro, Kern, Huldschinsky, Kleczewski, Friedlaender. 
M.J. Caro – wraz z synami Oscarem i Georgiem – oraz Heinrich Kern to założyciele huty „Herminia” w Łabędach, z której później rozwinął 

się koncern „Oberschlesische Eisenindustrie”. Kleczewscy (Max i Josef) byli właścicielami zakładów papierniczych, istniejących jeszcze po 
wojnie w Gliwicach. Rodzina Friedlaender – Emil (zm. 1880) i Fritz (zm.1917) – to nie tylko wielka fi rma handlująca  węglem, ale i zakłady 
przemysłu chemicznego, działające na Górnym Śląsku i Łużycach.1 

Poza tym w historii miasta zapisały się nazwiska także innych rodów, między innymi rodzina Troplowitz, z której wywodzi się jeden z bu-
downiczych gliwickiej synagogi – Louis Troplowitz i jego słynny syn Oscar (wynalazca kremu Nivea, pasty do zębów i plastra opatrunkowego). 
Louis Troplowitz poza tym był fundatorem rzeźby, ozdabiającej niegdyś plac za Urzędem Miejskim, a przedstawiającej przemysł górnośląski 
pod postacią robotnika, a także Salomon Lubowski (drugi z budowniczych synagogi, teść Oscara Caro), twórca wielu  budynków użyteczności 
publicznej i prywatnych domów (w tym Willi Caro – obecnie siedziby gliwickiego Muzeum). 

Pierwsza synagoga w Gliwicach została otwarta 4 września 1812 roku (stała mniej więcej na miejscu późniejszego domu starców, 
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a dzisiejszego  komisariatu policji). Przedtem nabożeństwa odbywały się w prywatnym 
domu przy ulicy Plebańskiej. Nową, większą synagogę, budowano w latach 1859 - 1861. 
Jej autorami byli mistrzowie murarscy: Salomon Lubowski i Louis Troplowitz.

Zasłużeni dla rozwoju miasta obywatele otrzymywali honorowe obywatelstwo miasta. 
Wśród grona tak wyróżnionych byli także Żydzi (Lustig, Freund i inni). Ostatni z listy – Max 
Kochmann – doczekał się wykreślenia swego tytułu – nie mógł fi gurować wśród honoro-
wych obywateli razem z niejakim Adolfem Hitlerem. 

Znani z nazwiska rabini gminy gliwickiej to: Joseph Beer (do 1820), Wolf Wirschnitz 
(1820 - 1824), Hirsch Jakob Zuckermann (od 1824), Hirsch - Hirschfeld (1848 - 1872), 
Münz (1886 - 1916), Ochs (od 1916).

Oprócz synagogi gmina posiadała też inne budynki: dom starców (wybudowany 
w 1926), dom przy ul. Dolnych Wałów 9, dom zebrań przy Placu Inwalidów 14 (co cieka-
we: znajdowała się tam również sala modlitw adwentystów).

W Gliwicach działało ponad 10 organizacji żydowskich2, wśród nich m.in.: Miejscowa 
Grupa Syjonistyczna, Loża Masońska organizacji Bne-Briss „Humanitas” (wśród jej człon-
ków odnajdujemy takie nazwiska, jak, m.in.: Stein, Brieger, Kochmann, Rund, Mattersdorf, 
David, Krebs, Aufrecht, Kleczewski), Miejscowa Grupa Centralnego Związku Obywateli 
Niemieckich Wiary Żydowskiej, Związek Żydowskich Żolnierzy Frontowych Rzeszy.

Jeszcze w 1930 roku czczono w mieście wspólnie pamięć weteranów I wojny świa-
towej wyznania mojżeszowego, deklarując wieczną przyjaźń i pamięć. Jednakże już kilka 
lat później karta się odwróciła i ci, którzy w porę nie zrozumieli, że lepiej opuścić rodzinne 
strony, zostali do tego zmuszeni.

Po 1933 roku nastąpiła eskalacja prześladowań ludności żydowskiej w III Rzeszy. 
Zwalniano Żydów z pracy w urzędach, instytucjach oraz przedsiębiorstwach nieżydow-
skich, konfi skowano majątki bądź zmuszano do ich odsprzedaży, ogłaszając w gazetach, 
że ta czy inna fi rma od dziś jest – aryjska.

W końcu, w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku, w czasie tzw. „Nocy Kryształowej” 
spalono gliwicką synagogę, a wszystkich mężczyzn żydowskich w wieku 18 - 60 lat aresz-
towano i wywieziono do obozu w Buchenwaldzie. Część z nich powróciła, lecz ostatecz-
nie w latach 1942 - 1943 wszystkich wywieziono do Auschwitz.

Wszystkie te prześladowania musiały być tym bardziej dotkliwe, że niemieccy Żydzi 
byli wysoce zasymilowani, uważali się za obywateli niemieckich, których od innych Niem-
ców różni jedynie wyznanie. 

Dziś, kiedy możemy swobodnie badać i opisywać historię naszego miasta, pamiętaj-
my i o tym jej okresie i o tych ludziach, którzy tyle swojemu – naszemu miastu dali.

I pozostaje nam mieć nadzieję, że właśnie pamięć o tych wydarzeniach pomoże nam 
ustrzec się od powtórzenia się ich w przyszłości. Wobec kogokolwiek.

Bogusław Małusecki
Archiwum Państwowe, Oddział w Gliwicach

1 (Oberschlesische Kokswerke u. Chemische Fabriken - 1890; Zabrze) (Rybniker Steinkohlen = Gewerk-
schaft - 1903) (Oberschlesische Karbid = u. Stickstoffwerke; Chorzów) (Braunkohlen = u. Brikett = Industrie 
AG; Łużyce) (Interessengemeinschaft oberschlesischen Steinkohlengruben; 1905, z Hegenscheidtem); po 
nim córka Marie Anne Friedlaender - Fould (Fuld).
2 Organizacje żydowskie, działające w latach 20-tych XX wieku: Związek Wspierania Żydostwa, Związek 
opieki nad Chorymi, Związek Pogrzebowy, Związek Popierania Sierot i wspierania Rzemiosła, Związek 
kobiecy, Związek dobroczynny, Związek dziewcząt, Miejscowa grupa Syjonistyczna, Loża Humanitas (ze 
stowarzyszeniem sióstr), Miejscowa Grupa Centralnego Związku Obywateli Niemieckich Wiary Żydowskiej, 
Żydowski Związek Rzemieślniczy, Związek Żydowskich Żolnierzy Frontowych Rzeszy.

Szczegółowe informacje na temat przedwojennej społeczności żydowskiej w Gliwicach 
można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Forum Dialogu Między Narodami pod adre-
sem: www.jewishmemory.gliwice.pl
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WIELOLETNI  PLAN  INWESTYCYJNY  NA  LATA  2004 -  2007 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/194/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 października 2003 r.

ciąg dalszy ze str. 7

Ciąg dalszy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego opublikujemy w kolejnych numerach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego”. 
WPI jest dostępny również na stronie internetowej UM (www.um.gliwice.pl) 

Szko a Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonia 36

4.  - termomodernizacja budyku szko y 100 100 _ _ _

Szko a Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63

5.  - kapitalny remont budynku szko y 500 _ 250 250 _ IR

Szko a Podstawowa Nr 14, ul. Jedno ci 35

6.  - termomodernizacja budynku szko y 500 _ 150 350 _ IR

Szko a Podstawowa Nr 18, ul. S. Okrzei 16

7.  - termomodernizacja budynku szko y 500 _ 250 250 _ IR

Szko a Podstawowa Nr 20, ul. J. liwki 8

8.
 - termomodernizacja budynku szko y /wymiana okien, 

ocieplenie cian i stropodachu/
600 _ _ 600 _ IR

Szko a Podstawowa Nr 21, ul.  W . Reymonta 18a

C2K4O1 9.  - budowa boisk sportowych 50 _ 50 _ _ IR

10.  - kontynuacja termomodernizacji 200 _ _ 200 _ IR

Szko a Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6

11.
 - termomodernizacja budynku szko y /ocieplenie, 

cz ciowa wymiana okien/
150 _ 150 _ _ IR

Szko a Podstawowa Nr 39, ul. Obro ców Pokoju 4

12.
 - budowa w a ciwego budynku szko y - aktualizacja 

projektu, budowa obiektu, wyposa enie
5 420 300 4 700 420 _ IR

Szko a Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23

13.  - termomodernizacja 1 200 _ _ 1 200 _ IR

Szko a Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25

14.  - termomodernizacja budynków 150 _ _ _ 150 650 IR

C2K2O10 B 15.  - wymiana sytemu c.o. 150 _ _ _ 150 150 IR

Szko a Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14

16.  - termomodernizacja budynku szko y /dokumentacja/ 20 _ _ _ 20 IR

80110 Gimnazja 1 860 760 500 500 100

Zespó  Szkó  Gimnazjalnych, ul. Ksi cia Ziemowita 12

C2K4O1 1.  - przebudowa budynku szko y oraz sali gimnastycznej 600 600 _ _ _ IR

Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36

2.  - termomodernizacja 40 40 _ _ _ IR
po yczka z funduszy celowy

rodowiska

kwota 360 tys. z

Gimnazjum Nr 6, ul. Przedwio nie 2

3.  -  termomodernizacja budynku szko y 600 _ 300 300 _ IR

Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
C2K4O1 4.  - renowacja boisk sportowych 100 100 IR

5.
 - termorenowacja z ca kowit  wymian  okien 

/kontynuacja/
20 20 _ _ _ IR

po yczka z funduszy celowy

rodowiska

kwota 180 tys. z

Gimnazjum Nr 19, ul. G ówna 30

C2K4O1 6.  - modernizacja budynku 100 _ _ 100 _ IR

7. Komputeryzacja 400 100 100 100 100 ED

80120 Licea ogólnokszta c ce 2 180 100 115 785 1 180

Zespó  Szkó  Ogólnokszta c cych Nr 11,  ul. Górnych Wa ów 29

C2K4O1 1.  - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 80 _ _ _ 80 1 320 IR

Zespó  Szkó  Ogólnokszta c cych Nr 2, ul. Partyzantów 25

2.
 - termomodernizacja obiektu oraz modernizacja 

budynku szko y
700 _ 15 185 500 IR

Zespó  Szkó  Ogólnokszta c cych Nr 4, ul. Orl t l skich 25

3.
 - termomodernizacja obiektu oraz modernizacja 

budynku szko y
1 000 _ _ 500 500 IR

4. Komputeryzacja 400 100 100 100 100 ED

80130 Szko y zawodowe 2 000 590 440 600 370

Zespó  Szkó czno ci, ul.  Warszawska 35

1.
 - termomodernizacja obiektu oraz odwodnienie terenu 

szko y
170 70 70 30 _ IR

po yczka z funduszy celowy

rodowiska

kwota 1.530 tys. z

Górno l skie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20

2.  - modernizacja obiektów szko y 750 450 300 _ _ IR

Zespó  Szkó  Ekonomiczno-Us ugowych, ul.  Kozielska 1

3.  - termomodernizacja budynku szko y 500 _ _ 500 _ IR

Zespó  Szkó  Mechaniczno - Elektrycznych, ul. N. Barlickiego 3

4.  - termorenowacja oraz modernizacja budynku szko y 300 _ _ _ 300 400 IR
5. Komputeryzacja 280 70 70 70 70 ED

80195 Pozosta a dzia alno 200 0 0 200 0

1. Koncepcja  PSM 200 _ _ 200 _ ED

851 OCHRONA ZDROWIA 13 400 5 400 3 000 2 500 2 500

85111 Szpitale ogólne 12 400 4 900 2 500 2 500 2 500

1.
Szpital Miejski, w tym: budowa Szpitalnego Oddzia u

Ratunkowego i zakup aparatury dla Szpitala
12 400 4 900 2 500 2 500 2 500 IR/ZD

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 000 500 500 0 0

1.
Modernizacja obiektów u ytkowanych przez nzoz 

w Gliwicach
1 000 500 500 _ _ IR

Dz. Rozdz.

Zadanie

opera-

cyjne wg 

strategii

Warto

nak adów z 

bud etu

gminy w 

latach planu

Plano-

wane

nak ady

bud etu

po 2007r.

Wydzia  /

Jednostka

realizu-

j ca

Uwagi

tys.  z 2004 2005 2006 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nr za-

dania

NAZWA ZADANIA

zakres rzeczowy, etap realizacji

Planowane nak ady

w asne gminy w tys. z
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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 nw. lokale

Lp Adres lokalu  Pow. użyt.k.
(m2)

Cena  minimalna za 
1m2 pow. użyt.  (zł)

Wadium
 (zł) Branża Weksel In blanco 

kwotę (zł) Godziny oględzin

I PRZETARG
1. Pl. Jaśminu 2 (parter)  27,14  5,00  407,00 Nieograniczona  1.629,00  11.00 – 11.15
2. ul. Zabrska 10 (suterena - z wejściem z 

klatki schodowej od podwórka)
 35,66  5,00  535,00 Nieograniczona  2.140,00  8.30 – 8.45

3. ul. Głogowska 2/5 (parter – wejście z klatki 
schodowej)

 26,97  4,00  324,00 Nieograniczona  1.295,00  12.45 – 13.00

4. ul. Zygmunta Starego 29 (parter)  20,05  7,00  422,00 Nieograniczona  1.685,00  8.00 – 8.15
5. ul. Wieczorka 18-20 ofi -cyna (parter 

– z wejściem z klatki schodowej)
 189,81  6,00  3.417,00 Nieograniczona  13.667,00  10.00 – 10.15

6. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14a  
(parter + I p. antresola)

 435,61
 30,76

 20,00
10,00

27.060,00 Nieograniczona  108.238,00 12.15 – 12.30

 Uwaga: do poz. 5 przynależna piwnica o pow.40,42 m2

II PRZETARG
1. Al. Korfantego 32 (ofi cyna , parter) 79,75  5,00 1.197.00 Nieograniczona 4.785,00  9.30 – 9.45
2. ul.Franciszkańska 11 (parter)   62,90  4,00  755,00 Nieograniczona  3.020,00  9.00 – 9.15

3.
Pl. Inwalidów Wojennych 16-18 – 
ofi cyna, piwnica  (wejście przez bramę  
z podwórka) 

 64,53   5,00    968,00 Nieograniczona   3.872,00   10.30 – 10.45

4. ul. Architektów 109 (II p.)  38,22  4,00  459,00 Nieograniczona  1.835,00 11.45 – 12.00

Uwaga: do zaproponowanej przez oferenta ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%
Przetarg odbędzie się 27 listopada 2003 r. o godz. 10.00 w pokoju 310 przy ul. Zwycięstwa 13, III piętro (ofi cyna). Lokale można oglądać 18 listopada 2003 r. 
w godzinach podanych w tabelce. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 26 listopada 2003 r. 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: nazwę i adres oferenta, adres lokalu użytkowego, 
oferowaną wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu 
- cyframi i słownie (proponowana stawka musi być wyższa od minimalnej 
podanej w tabelce), datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej, 
następujące dołączone dokumenty:
- dowód uiszczenia w terminie wadium i opłaty manipulacyjnej (kseroko-

pia 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 zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- aktualną opinię bankową potwierdzającą możliwości fi nansowe oferenta 
prowadzącego działalność gospodarczą,

- oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w przypadku 
przystąpienia do przetargu osoby fi zycznej, która nie prowadzi działalno-
ści gospodarczej,

- oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi dla osób będą-
cych najemcami innych gminnych lokali użytkowych,

- weksel In blanco na kwotę podaną na ogłoszeniu.

Ustala się następujące okresy aktualności dokumentów wyżej wymie-
nionych:
 - 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 fi zycznych 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 26 listopada 2003 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, karta 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 dniu roboczym po przetargu, 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.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  15 grudnia 2003 r.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, parter – stanowisko 
ds. zamówień publicznych, w godz.  7.30 – 15.30 (w czwartki do 18.00) lub 
za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfi kacji istotnych warunków zamó-
wienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
BOI – stanowisko ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30 – 15.30 (w 
czwartki do 18.00),  tel. 239-12-56, faks: 231-27-25.
Termin składania ofert: 17 listopada 2003 r. do godz. 10.00.

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza przetarg nieograniczony 
na  przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w związku ze zmianą funkcji

Miejsce składania ofert: w siedzibie zamawiającego, BOI – stanowisko 
ds. zamówień publicznych.
Termin otwarcia ofert: 17 listopada 2003 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących  refe-
rencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną walifi kacją. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfi kacji istotnych warunków zamówienia oraz wymogi określone w art. 
22 ustawy o zamówieniach publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty (w %): cena 100 %.

O G Ł O S Z E N I A

ogłasza, że 27 listopada 2003 r. o godz. 9.00 odbędzie się pierwszy ustny 
przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Sikor-
skiego, obejmującej działkę:

- Dz. nr 35/4 o pow. 1.408 m2, ark. m. 12, obręb Sośnica, KW-40829
Cena wywoławcza: 73.130,00 zł, 
Wadium: 7.313,00 zł, 
Minimalne postąpienie: 730,00 zł
  Teren przylegający do działki jest uzbrojony w instalację wodociągową, 
kanalizację, instalację elektryczną oraz kanalizację deszczową. Istnieje 
możliwość podłączenia gazu. Przez działkę przebiega kanał sanitarny 200 
mm i kanał deszczowy 400 mm.
Ww. nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Nieruchomość w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania prze-
strzennego miasta znajduje się w strefi e:
• VII/F Strefa przemysłowo usługowa (1/3 powierzchni),
• II/B Strefa Śródmiejska, tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej 

intensywności – funkcja dominująca – mieszkaniowo usługowa.

Udział w przetargu będą mogły brać osoby fi zyczne lub prawne, które 
wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. O/Gliwice 

Prezydent Miasta Gliwice
Nr 15601081-4040-3670-1291 i dostarczą dowód wpłaty wadium (lub jego 
kserokopię) na stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 21 listopada 2003 
r. do godz. 15.00
Osoby fi zyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsa-
mości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważnia-
jący je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.
Wpłacone wadium podlega: 
- zaliczeniu na poczet ceny działki zaoferowanej przez oferenta, który prze-
targ wygra,
- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
- przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia 
umowy notarialnej w  wyznaczonym terminie.
Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądo-
wych związanych z nabyciem nieruchomości.
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje nabywca 
z chwilą zawarcia umowy notarialnej.

Dodatkowych informacji udziela stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
tel. 239-12-56.
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O G Ł O S Z E N I A
UCHWAŁA Nr XIII/210/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 października 2003r.

odnoszących się do zagadnień związanych z profi lem działalności tych 
organizacji,

b) udostępnienie druków projektów uchwał w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych, w tym samym czasie, w jakim otrzymują je radni.

1. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i 
inicjatywnym, które nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjaty-
wy organu Samorządu Miasta lub organizacji, w celu:

a) przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawach 
dotyczących działalności pożytku publicznego,

b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
1. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organi-

zacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość 
nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych lub tp.,

b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków fi nansowych na realizację 
zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Samorządu Miasta Gliwi-
ce,

c) organizację lub współudział organu Samorządu Miasta Gliwice w organi-
zacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesie-
nia sprawności funkcjonowania organizacji,

d) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz 
powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się 
w drodze konkursu ofert,

e) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu.
Rozdział III. Zasady współpracy
1. Zlecanie realizacji zadań Samorządu Miasta Gliwice organizacjom obej-

muje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zagad-
nienia priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu 
ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane 
zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w prze-
pisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w 
przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalno-
ści metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).

2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu 
o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz 
kompetencje właściwego organu Samorządu Miasta Gliwice.

Rozdział IV. Lista zagadnień priorytetowych
1. Rada Miejska w Gliwicach, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 

Samorządu, wykazanych m.in. w Strategii Miasta Gliwice na lata 2002-
2022, Diagnozie Problemów Społecznych w roku 2002, Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym na lata 2002-2006, wniosków corocznie składanych 
przez organizacje Samorządowi Miasta Gliwice, a także na podstawie 
dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do 
zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2004 przez partnerów 
Programu jest najpilniejsza, należą:

a) wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskanie funduszy ze 
źródeł zewnętrznych,

b) powszechne zajęcia sportowe oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i 
młodzieży,

c) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej,
d) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności kreowanie 

postaw przedsiębiorczych,
e) rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w 

ramach świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, kół zaintereso-
wań, poprzez pracę pedagogów ulicznych),

f) przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności jej alternatywne, niekomercyj-
ne formy,

g) wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych,
h) ochrona środowiska naturalnego.
2. Lista zagadnień, wymienionych w pkt. 1, informuje partnerów Programu 

o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2004, jednak 
nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych 
kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w 
realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane 
zasoby. 

3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań pu-
blicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w 
tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej 
oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
1. Komisje Rady Miejskiej współpracują z organizacjami w zakresie swoich 

właściwości oraz - po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta - przedłożą 
Radzie Miejskiej sprawozdanie dotyczące realizacji Programu wraz z 
propozycjami listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy w 
terminie do 30 marca 2005 roku.

2. W terminie nie późniejszym niż do 30 maja 2004 roku Rada Miejska 
uchwali roczny Program Współpracy Samorządu Miasta Gliwice z Orga-
nizacjami Pozarządowymi na 2005 rok, biorąc pod uwagę w szczególno-
ści:

a) formy współpracy, o których mowa w Rozdziale II Programu,
b) informację Prezydenta Miasta o stanie realizacji współpracy z organizacja-

mi,
c) informację Prezydenta Miasta o realizacji zadań publicznych objętych 

Programem, a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z od-
rębnych przepisów.

3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób 
kontroli wykonania zleconego zadania określi odrębna uchwała Rady 
Miejskiej.

4. Wysokość środków fi nansowych przeznaczonych na realizację zadań 

w sprawie: Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami  Poza-
rządowymi w roku 2004 r.

Działając na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), - 
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)

Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Komisji ds. Rodziny 
i Polityki Społecznej oraz Prezydenta Miasta Gliwice uchwala:

1. „Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządo wymi 
w roku 2004” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
3. Uchwała wraz z załącznikiem oraz uzasadnieniem podlega ogłoszeniu 
w Miejskim Serwisie Informacyjnym, na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na Tablicy Ogłoszeń Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach 
Stanisław OGRYZEK

Załącznik do uchwały Nr XIII/210/2003 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z dnia 22 października 2003 r.

Program Współpracy Miasta Gliwice  
z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2004 

Wstęp
Priorytetem Samorządu Miasta Gliwice jest jak najlepsze zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca 
z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym 
z elementów efektywnego kierowania Miastem. Podstawowymi korzyściami 
takiej współpra cy są między innymi:
a) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za 

siebie i swoje otoczenie,
b) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społecz-

ności lokal nych,
c) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobre-

mu rozpozna niu występujących potrzeb.
Celem Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządo-
wymi jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Miasto 
działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom poza-
rządowym ustawowych zadań gminy i powiatu. Poprzez określenie i realizację 
tych zasad Samorząd pragnie włączać organi zacje pozarządowe w system 
demokracji lokalnej. 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi jest 

elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
2. Program określa, formy, zasady, zakres współpracy organów samorządo-

wych miasta Gliwice z organizacjami - a także priorytety zadań publicznych 
- których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. 

3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Gliwice z 
Organizacjami Pozarządowymi w 2004 roku.

4. Obszar współpracy Samorządu Miasta Gliwice i organizacji obejmuje w 
szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 
ustawy.

Rozdział II. Formy współpracy
1. Zlecanie realizacji zadań Samorządu Miasta Gliwice organizacjom po-

przez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 
fi nansowanie ich realizacji,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na 
dofi nansowanie ich realizacji.

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i 
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji w Miejskim Serwisie Informacyjnym oraz 
na stronach internetowych Urzędu Miasta Gliwice i Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych,

b) udostępnianie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych jako miej-
sca wymiany informacji,

c) udział przedstawicieli organizacji na sesjach Rady Miejskiej oraz Komisjach 
Rady Miejskiej z możliwością zabierania głosu,

d) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub reali-
zowanych w 2004 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w 
Rozdziale I pkt. 4 Programu), a których realizacja odbywa się w oparciu o 
środki inne, niż wynikające z Programu,

e) uzgadnianie kształtu listy zagadnień priorytetowych, o której mowa w Roz-
dziale IV, na kolejny rok budżetowy.

1. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczą-
cych działalności statutowej organizacji, poprzez:

a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej oraz 
komisji Rady Miejskiej, na których dyskutowane będą projekty uchwał 
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Strony deklarują, że współpraca Samorządu Miasta Gliwice z organizacjami 

odbywać się będzie na zasadach:
a) pomocniczości, co oznacza, że Samorząd powierzać będzie realizację 

swoich zadań publicznych organizacjom, a te zagwarantują, że wykonają 
je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy,

b) suwerenności stron, co oznacza, że stosunki pomiędzy Samorządem a 
organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autono-
mii i niezależności w swojej działalności statutowej,

c) partnerstwa, co oznacza, że Samorząd gwarantuje organizacjom m.in. 
udział w planowaniu priorytetów realizowanych przez Miasto Gliwice, 
określaniu sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i defi niowaniu problemów 
mieszkańców miasta, sugerowaniu zakresu współpracy,

d) efektywności, co oznacza, że Samorząd Miasta, organizacje wspólnie 
dążyć będą do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania 
zadań publicznych,

e) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że Samorząd Miasta 
udostępni organizacjom informacje o celach, kosztach i planowanych 
efektach współpracy, a także wszystkich środkach fi nansowych zaplano-
wanych w budżecie Miasta Gliwice na współpracę z nimi oraz kryteriach i 
sposobie oceny projektów, a organizacje udostępnią Samorządowi m.in. 
dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowa-
nia, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji 
fi nansowej.

W realizacji programu szczególną rolę po stronie Samorządu pełnić będą 
komisje Rady Miejskiej, których zadaniem będzie m.in. utrzymywanie kon-
taktów z organizacjami realizującymi zadania w tych obszarach, które są 
jednocześnie obszarami działań komisji. Komisjami, o których mowa, będą 
w szczególności:
a) komisja właściwa ds. polityki społecznej,
b) komisja właściwa ds. zdrowia,
c) komisja właściwa ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
d) komisja właściwa ds. integracji europejskiej.
Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu przekazywania dotacji fi nanso-
wych organizacjom zostaną określone odrębnie.

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 
roku 2004 jest wynikiem intensywnych wieloletnich rozmów pomiędzy orga-
nizacjami pozarządowymi, radnymi Rady Miejskiej oraz Prezydentem Mia-
sta, które wspólnym wysiłkiem przygotowały kształt niniejszego dokumentu. 
W ustalaniu założeń Programu uczestniczyło także Gliwickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych. Na każdym etapie każdy z ww. podmiotów 
zgłaszał swoje uwagi i uzupełnienia do Programu, który w obecnej formie 
jest wynikiem osiągniętego kompromisu.

Cechą programu, poza określeniem form, zasad, zakresu współpracy orga-
nów samorządowych miasta Gliwice z organizacjami, a także priorytetów 
zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomo-
cy publicznej jest stworzenie takiego prawa lokalnego, którego celem będzie 
włączenie organizacji w proces kierowania miastem, co stanowić może 
pierwszy etap w drodze tworzenia w Gliwicach dobrze zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego.

publicznych określi uchwała budżetowa Miasta Gliwice na 2004 rok.
5. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do za-

mieszczenia w swo ich materiałach informacyjnych zapisu o fi nansowaniu 
lub dofi nansowaniu zadania przez Samorząd Miasta Gliwice.

UZASADNIENIE:
Współpraca Miasta Gliwice z wieloma niezależnymi organizacjami po-
zarządowymi nawiązana została wówczas, gdy rozpoczął działalność 
nowoczesny samorząd. Realizacja zadań własnych gminy, a potem miasta 
na prawach powiatu, przez mieszkańców zrzeszonych w organizacjach 
przebiegała sprawnie, zatem wyraźnie zaznaczyły się korzyści związane 
z włączaniem liderów lokalnych społeczności w proces kierowania mia-
stem.
Od tamtego czasu w istotny sposób zmieniły się warunki funkcjonowania 
zarówno samorządu, jak również organizacji pozarządowych: wielokrotnie 
zmieniano prawo, zasady fi nansowania jednostek, jednocześnie nastę-
powała profesjonalizacja działań gliwickich stowarzyszeń oraz wzrastała 
świadomość kierownictwa miasta o nowych korzyściach związanych z na-
wiązywaniem współpracy z tzw. sektorem pozarządowym. W takiej sytuacji, 
zdaniem wielu organizacji pozarządowych, a także Rady Miejskiej i Prezy-
denta Miasta, dotychczasowe rozwiązania prawne na szczeblu gliwickiego 
samorządu muszą zostać zmienione, by w pełniejszy sposób odpowiadały 
potrzebom określanym przez trzy strony współpracy.
W realizacji niniejszego Programu partnerami Samorządu Miasta Gliwice 

mogą być w szczególności:
a) stowarzyszenia,
b) fundacje,
c) kluby sportowe - stowarzyszenia kultury fi zycznej lub ich związki,
d) grupy nieformalne (niesformalizowane inicjatywy obywatelskie), 
e) inicjatywy szkolne (np. Młodzieżowa Rada Miasta, Samorządy Uczniow-

skie, Rady Rodziców),
f) samorządy i organizacje studenckie,
g) organizacje działające w sferze kultury (np. orkiestry zakładowe),
h) organizacje działające w ramach związków wyznaniowych (np. parafi e, 

grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze).

Obszarami współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Gliwice a organiza-
cjami pozarządowymi będą w szczególności zadania z zakresu:
a) pomocy społecznej,
b) przeciwdziałania patologiom społecznym i łagodzenia ich skutków,
c) ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
d) zapewniania mieszkańcom Miasta (przede wszystkim dzieciom, mło-

dzieży, a także osobom w podeszłym wieku) aktywnych form spędza-
nia wolnego czasu,

e) oświaty i edukacji,
f) rozwoju lokalnego, w tym gospodarczego,
g) praw obywatelskich oraz praw człowieka, w tym praw mniejszości i 

praw kobiet,
h) kultury, kultury fi zycznej i sztuki,
i) rekreacji, turystyki, aktywnego wypoczynku,
j) promocji i współpracy międzynarodowej,
k) bezpieczeństwa publicznego,
l) ekologii i ochrony środowiska.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 grudnia 2003 r.
Specyfi kację warunków zamówienia można odebrać w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na stanowisku do spraw 
zamówień publicznych i przetargów. 
Informacji związanych z niniejszym zamówieniem udziela Wydział Geode-
zji i Kartografi i Urzędu Miejskiego w Gliwicach, pokój nr 415, tel. 239-11-08 
lub 231-41-82.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów.

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostosowanie użytków gruntowych i numeracji działek do standardu SWDE

Termin składania ofert: 17 listopada 2003 r. do godz. 12.30.
Termin otwarcia ofert: 17 listopada 2003 r. o godz. 13.00 (siedziba zama-
wiającego, pokój nr 254).
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących pre-
ferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwa-
lifi kacją. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi 
określone w specyfi kacji warunków zamówienia oraz określone w art. 22 
ustawy o zamówieniach publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenia (w %): 
cena 100 %.

− nr 327 do 13 listopada 2003 r.
− nr 331 do 14 listopada 2003 r.
− nr 328 do 14 listopada 2003 r.
− nr 329 do 14 listopada 2003 r.
− nr 330 do 14 listopada 2003 r.
− nr 332 do 18 listopada 2003 r.
− nr 333 do 18 listopada 2003 r.
− nr 334 do 18 listopada 2003 r.
− nr 335 do 18 listopada 2003 r.
− nr 336 do 18 listopada 2003 r.
− nr 337 do 18 listopada 2003 r.
− nr 338 do 18 listopada 2003 r.
− nr 339 do 18 listopada 2003 r.
− nr 340 do 18 listopada 2003 r.

KOMUNIKAT
Zgodnie z art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst  jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z poź. zm./ 
Prezydent  Miasta Gliwice informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, podane zostały do 
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia:

− nr 342 do 18 listopada 2003 r.
− nr 342 do 18 listopada 2003 r.
− nr 343 do 18 listopada 2003 r.
− nr 344 do 19 listopada 2003 r.
− nr 345 do 19 listopada 2003 r.
− nr 346 do 19 listopada 2003 r.
− nr 347 do 19 listopada 2003 r.
− nr 348 do 19 listopada 2003 r.
− nr 349 do 19 listopada 2003 r.
− nr 350 do 19 listopada 2003 r.
− nr 351 do 19 listopada 2003 r.
− nr 352 do 19 listopada 2003 r.
− nr 353 do 19 listopada 2003 r.
− nr 354 do 19 listopada 2003 r.

− nr 355 do 19 listopada 2003 r.
− nr 356 do 19 listopada 2003 r.
− nr 357 do 19 listopada 2003 r.
− nr 358 do 19 listopada 2003 r.
− nr 359 do 19 listopada 2003 r.
− nr 360 do 19 listopada 2003 r.
− nr 361 do 19 listopada 2003 r.
− nr 362 do 19 listopada 2003 r.
− nr 363 do 19 listopada 2003 r.
− nr 364 do 19 listopada 2003 r.
− nr 365 do 19 listopada 2003 r. 
− nr 366 do 19 listopada 2003 r.
− nr 367 do 19 listopada 2003 r.
− nr 368 do 19 listopada 2003 r.

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

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Krystyna Sufl eta
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O G Ł O S Z E N I A
Uchwała Nr XIII/215/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach 

z dnia 23 października 2003 r.
Uchwała Nr XIII/214/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach 

z dnia 23 października 2003 r.

Uchwała Nr XIII/213/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z dnia 23 października 2003 r.

20 Kaczerowski Aleksander
21 Kajfosz Andrzej
22 Katyńska Teresa
23 Kobiałka Jolanta
24 Kołodziej Zygmunt
25 Konefał Halina
26 Kozak Janusz
27 Kroworz Jolanta
28 Labus Dorota
29 Machał Daniela
30 Maksymowicz-Psiuk Wiesława
31 Malczyk Helena Elżbieta
32 Malec Andrzej
33 Maliszewska Ewa
34 Marszewska Maria
35 Mioduszewska Mariola
36 Narkiewicz Elżbieta
37 Nazarkiewicz Małgorzata
38 Nikodem Henryk
39 Osmenda Stanisława
40 Pawlica Małgorzata
41 Pluszczewska Beata
42 Pniewska Teresa
43 Prejzner Zdzisław
44 Przydacz Kazimierz
45 Rajchel Maria Wojciech
46 Romanowska-Hombek Ewa
47 Rutyna Wojciech
48 Rzepka Maria
49 Sakiewicz Ewa
50 Seta Marianna
51 Sorn Monika
52 Staszewski Mariusz
53 Stefanik Barbara
54 Straszak Bogumiła
55 Surówka Krystyna
56 Szmelcer Marta
57 Szymańska Alicja
58 Walkowiak Robert
59 Widziewicz Gabriela
60 Wiśniowski Piotr
61 Wołoszyn-Zawisło Elżbieta
62 Ząbkowska Barbara
63 Żelazo Jacek
64 Żygalska Grażyna

w sprawie: wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Gliwicach do orzekania 
w sprawach z wyłączeniem zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych
Działając na podstawie art. 160 § 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju są-
dów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, 
poz. 1070 z późn. zmianami) Rada Miejska 
w Gliwicach po zapoznaniu się z protokołem 
Komisji Skrutacyjnej

stwierdza, że:
w wyniku tajnego głosowania na ławników do 
Sądu Rejonowego w Gliwicach do orzekania 
w sprawach z wyłączeniem zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych na okres 
kadencji 2004-2007 wybrane zostały 64 
osoby, wymienione w załączniku, stanowią-
cym integralną część niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Gliwicach Stanisław Ogryzek

Załącznik do uchwały nr XIII/213/2003 
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 

października 2003 r.
Na ławników do Sądu Rejonowego w Gliwi-
cach do orzekania w sprawach z wyłącze-
niem zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych wybrane zostały następujące 
osoby:
1 Biegaj Jerzy
2 Borowiec Teresa
3 Chmielniak Zofi a
4 Chylińska Lidia
5 Ciborowska Małgorzata
6 Ciepła Zofi a
7 Czupkiewicz Jolanta
8 Dudziak Jadwiga
9 Franiszyn Halina
10 Głuszczyszyn Teresa
11 Gniozdorz Urszula
12 Golinowska Eugenia
13 Gornig Bianka
14 Grążewska Krystyna
15 Harasymowicz Małgorzata
16 Herczyński Bogdan
17 Janicka Zofi a
18 Jarzyńska Halina
19 Jezierski Zbigniew

Uchwała Nr XIII/212/2003 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach 
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych.
Działając na podstawie art. 160 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 
z późn. zmianami) Rada Miejska w Gliwicach po zapoznaniu się 
z protokołem Komisji Skrutacyjnej

stwierdza, że:
w wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego 
w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych na okres kadencji 2004-2007 wybranych 
zostało 48 osób, wymienionych w załączniku, stanowiącym integral-
ną część niniejszej uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach Stanisław Ogryzek

Załącznik do uchwały nr XIII/212/2003 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z dnia 23 października 2003 r.

Na ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wy-
brane zostały następujące osoby:

1 Barszczewski 
Andrzej

2 Beczek Gabriela
3 Bigoś Bożena
4 Bogulski Henryk
5 Brygider Janusz
6 Chyła Mirosława
7 Curyło Jerzy
8 Dersiewicz Elwira
9 Dietrich Jan
10 Dziedzic Stanisława
11 Fornal Marian
12 Glinka Jolanta
13 Grynkiewicz-Sudnik 

Zbigniew
14 Jarmal Krystyna
15 Jary Czesław
16 Kiełmuć Sławomi
17 Kumorek Eleonora
18 Lentner Marek
19 Łęczyńska Elżbieta
20 Michniewski Edward
21 Mierzwa Anna
22 Nalepka Andrzej
23 Nawrot Jerzy
24 Oleszczuk Ewa

25 Padowicz Dorota
26 Pęcherzewski 

Roman
27 Płachecki Krzysztof
28 Płużek Barbara
29 Płużek Marek
30 Polak Jerzy
31 Sar Bogdan
32 Sowa Gabriela Ilona
33 Sowa Marek
34 Stachowski 

Mieczysław
35 Stepaniak Józef
36 Strużyński Zenon
37 Szczeszak Mirosław
38 Szopa Anna
39 Szymkowiak Henryk
40 Toman Barbara
41 Trocki Mieczysław
42 Turek Barbara
43 Widuch Gerard
44 Widzińska Barbara
45 Wójtowicz Władysław
46 Zatoń Ryszard
47 Ziomek Kazimierz
48 Żywiec Andrzej

1 Caban Barbara
2 Kajda Gabriela
3 Kerner Cecylia Stanisława
4 Kluska Ireneusz
5 Kluska Renata
6 Klyta Romana
7 Knisz Jan
8 Kobylińska Ewa
9 Krawczyński Zbigniew

10 Kruczek Henryk
11 Kubit Lucyna
12 Lipczyk Jan
13 Mioduszewski Krzysztof
14 Pasierb Tadeusz
15 Pawłowski Jan
16 Pławiak Eugenia
17 Podosek Maria
18 Purzycki Leszek
19 Rdzawska Alicja
20 Rogalska Romualda
21 Sąsiadek Edward
22 Sowiński Antoni
23 Świrk Kazimierz
24 Urbańska-Furtak Ewa
25 Walczybok Bożena
26 Więckowska Urszula
27 Zagórska Jadwiga
28 Zbrożek Krzysztof

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgo-
wego w Gliwicach do orzekania w sprawach 
z wyłączeniem zakresu prawa pracy i ubezpie-
czeń społecznych
Działając na podstawie art. 160 § 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U.z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 
z późn. zmianami) Rada Miejska w Gliwicach po 
zapoznaniu się z protokołem Komisji Skrutacyjnej
stwierdza, że:
w wyniku tajnego głosowania na ławników do 
Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania 
w sprawach z wyłączeniem zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych na okres kadencji 
2004-2007 wybranych zostało 28 osób, wymie-
nionych w załączniku, stanowiącym integralną 
część niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gliwicach 
Stanisław Ogryzek

Załącznik do Uchwały Nr XIII/215/2003 Rady 
Miejskiej w Gliwicach 

z dnia 23 października 2003 r.

Na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach 
do orzekania w sprawach z wyłączeniem zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wybrane 
zostały następujące osoby:

1 Adamus Edward
2 Antoniuk Bogdan
3 Elwirski Emil
4 Filar Iwona
5 Jagoda Karol
6 Kałużna Urszula
7 Kogowska Wiesława
8 Korgól Czesława

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach 
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych
Działając na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 
r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami) Rada Miejska w Gliwicach po 
zapoznaniu się z protokołem Komisji Skrutacyjnej
stwierdza, że: w wyniku tajnego głosowania na ławników do 
Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z 
zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na okres 
kadencji 2004-2007 wybranych zostało 14 osób, wymienio-
nych w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszej 
uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik do uchwały nr XIII/214/2003 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z dnia 23 października 2003 r.

Na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
wybrane zostały następujące osoby:

9 Kowalczyk Mirosław
10 Krzeszowski Michał
11 Olejnik Stanisław
12 Sufl eta Bogdan
13 Szczepanek 

Eugeniusz
14 Var Bogya de Csepy 

Bolesław
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Osoby fi zyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód 
tożsamości a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, 
upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.
Wpłacone wadium podlega:

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

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

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Nieruchomość przy ul. Zawiszy Czarnego 22 – lokal użytkowy nr II 
- zostanie udostępniona w celu oględzin 27 listopada 2003 r. od godz. 
10.00 do godz. 10.30.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia 
kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości 
lokalowej. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Biuro 
Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów, 
tel. 239-12-56.

PREZYDENT   MIASTA  GLIWICE OGŁASZA 

że, dnia 5 grudnia 2003 r. o godz. 9.00 odbędzie się III nieograniczony 
przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem w wieczyste 
użytkowanie ułamkowych części gruntu położonego w Gliwicach przy ulicy:
1. Zawiszy Czarnego 22 – lokal użytkowy nr II, o pow. 128,02 + 28,43 m2, 
mieszczący się w budynku położonym na działce nr 138/3, ark. mapy 49, 
obręb GLIWICE o pow.1697 m2, zapisanej w KW 33093.
Cena wywoławcza lokalu użytkowego nr II..............................138.307,20 zł
Cena wywoławcza gruntu 25% wartości udziału /34/100 cz./ ... 6.123,20 zł
Cena wywoławcza nieruchomości: ...........................................144.430,40 zł
Wadium:......................................................................................... 14.443,04 zł
Minimalne postąpienie: ................................................................... 1500,00 zł
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Udział w przetargu mogą brać osoby fi zyczne lub prawne, które wpłacą 
określone w niniejszym ogłoszeniu wadium do dnia 01.12.2003 r. na konto 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. O/
Gliwice nr konta 15601081 – 4040 – 3670 – 1291 i dostarczą dowód wpłaty 
wadium (lub jego kserokopię) na stanowisko ds. zamówień publicznych w 
Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 1 grudnia 
2003 r. do godz. 14.00.

Uchwała Nr XIII/195/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 października 2003 r.
zrealizowanej inwestycji, nie więcej niż:
- dla osób fi zycznych nie będących przedsiębiorcami - do 1000,00 zł,
- dla małych podmiotów gospodarczych na cele grzewcze - do 1000,00 zł,
- dla małych podmiotów gospodarczych na cele grzewcze i technologiczne 
– do 2500,00 zł,
- dla innych jednostek organizacyjnych do 9000,00 zł.
Kwalifi kacji do ww. grup dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Mia-
sta.”,
1. w § 2 pkt 3 tiret 6 otrzymuje brzmienie:
„- zaświadczenie z Zakładu Kominiarskiego (w przypadku instalacji olejowej i 
na paliwo stałe),”,
2. w § 2 pkt 3 tiret 7 po wyrazie „węglowych” dodać wyrazy „(istniejących do 
czasu modernizacji)”,
3. w § 2 pkt 3 tiret 8 po wyrazie „branżowe” dodać wyrazy „lub instalatorów”,
4. w § 2 pkt 3 tiret 9 otrzymuje brzmienie:
„- przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne zobowiązani są przedłożyć 
dodatkowo:
a. dokument upoważniający do występowania w obrocie prawnym,
b. wyjaśnienie - do jakich procesów technologicznych wykorzystywane jest 
ogrzewanie - przy ubieganiu się o dofi nansowanie na cele grzewcze i tech-
nologiczne,
c. w przypadku przedsiębiorców dokumentację zawierającą informację 
z jakiej formy (i w jakiej wysokości) pomocy publicznej fi rma korzystała 
w ciągu ostatnich trzech lat (druk udostępnia Biuro Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego),”,
5. w § 2 pkt 3 dodać tiret 11 w brzmieniu: „- w przypadku ogrzewania na paliwo 
stałe zaświadczenie z Instytucji posiadającej certyfi kat Polskiego Centrum 
Badań i Certyfi kacji, potwierdzające warunki ekologicznego spalania w danym 
typie pieca.”,
6. § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3 Dofi nansowaniu z Funduszu podlegają zadania wykonane i odebrane 
w roku bieżącym lub poprzedzającym złożenie wniosku, poświadczone 
protokołem odbioru (w przypadku ogrzewania gazowego dokumentem 
świadczącym o prawidłowym wykonaniu instalacji jest umowa sprzedaży 
gazu ziemnego).”,
7. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Nie przyznaje się dofi nansowania do instalacji w nowo wybudowanych 
obiektach, do zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, do zakupu dodat-
kowego wyposażenia i modernizacji istniejącego ogrzewania oraz kosztów 
jego eksploatacji.”,
8. w § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„pkt 6 Warunkiem uzyskania dofi nansowania jest likwidacja wszystkich pieców 
węglowych (za wyjątkiem pieców objętych dofi nansowaniem, posiadających 
odpowiedni atest ekologiczno – energetyczny) – od powyższej zasady można 
odstąpić w przypadku wykorzystania pieców węglowych jako akumulacyjnych 
przy ogrzewaniu elektrycznym, lub objęcia pieca ochroną konserwatora zabyt-
ków (potwierdzone opinią konserwatora) z równoczesnym odcięciem pieca 
od przewodu kominowego.”.
III. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. oraz podlega 
publikacji w Miejskim Serwisie Informacyjnym i Dzienniku Gliwickim.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław OGRYZEK

w sprawie: zmian Uchwały Nr XXXVIII/875/2002 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie: Regulaminów udzielania 
dofi nansowania i przyznawania środków z Gminnego i Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 401 
ust. 1 i ust. 5, art. 402 ust. 4-6, art. 403, art. 406, art. 407, art. 408 i art. 420 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 
627 z późniejszymi zmianami); art. 1, art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmia-
nami); art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 pkt 3, art. 22 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późniejszymi zmianami) 

na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miejska w Gliwicach uchwala:
I. W Regulaminie korzystania ze środków Gminnego i Powiatowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącym załącznik 
nr 1 do w/w Uchwały wprowadzić następujące zmiany: 
1. w § 5 pkt 2 wykreślić wyrazy „30 sierpnia” i w to miejsce wpisać wyrazy 
„10 września”,
2. skreślić pkt 3 w § 5,
3. w § 5 pkt. 5 wykreślić wyrazy „z instrukcją pt. „Projekt i realizacja budżetu””
i w to miejsce wpisać „z trybem projektowania budżetu miasta”,
4. w § 5 pkt 7 wykreślić wyrazy „placówek oświatowych” i w to miejsce wpisać 
„organizowanej przez jednostki gminne”,
5. § 10 otrzymuje brzmienie:  „§ 10 Przedsiębiorca, w rozumieniu art. 
2 ustawy – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 z 1999 r. 
poz. 1178 z późniejszymi zmianami), winien udokumentować wielkość 
otrzymanej pomocy publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 
r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141 poz. 1177 z późniejszymi zmianami)
i przekazać do Wydziału Środowiska celem uzyskania potwierdzenia 
o możliwości udzielenia dofi nansowania.”,
6. w § 13 wykreślić „10 czerwca 1994 r.” i w to miejsce wpisać „25 kwietnia 
2002r.”,
7. skreślić § 14.
II. W Regulaminie przyznawania dofi nansowania do zmiany systemów 
grzewczych w ramach Inicjatyw Lokalnych wyszczególnionych w planie 
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej stanowiącym załącznik nr 2 do w/w Uchwały wprowadzić nastę-
pujące zmiany: 
1.§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„pkt 2 maksymalne dofi nansowanie z GiPFOŚiGW w poszczególnych branżach 
wynosi:
a. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
b. grzewcze instalacje: 
- na paliwo stałe posiadające odpowiedni atest energetyczno-ekologiczny,
- gazowe, 
- olejowe, 
- elektryczne,
- inne ekologiczne systemy grzewcze,
zastępujące istniejące instalacje grzewcze na paliwo stałe - do 30 % wartości 

Wydawca: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
tel. (032) 231-99-36, fax: (032) 231-99-01
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Komunikat Prezydenta Miasta
Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/203/2003 z dnia 22 października 2003 r. 

podaję do publicznej wiadomości, że Rada Miejska w Gliwicach wyraziła 
intencję włączenia Filii nr 14 do Filii nr 30 oraz likwidacji Filii nr 26 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Zmiany w zakresie działania fi lii Nr 14 MBP 
uzasadnione są względami merytorycznymi i BHP. Od momentu likwidacji 
szkoły w Czechowicach nastąpił zdecydowany spadek liczby czytelników. 
Pogarszające się warunki lokalowe Filii stanowią zagrożenie dla zdrowia 

pracowników i ryzyko zniszczenia zbiorów. 
Z uwagi na fakt, iż z Filii Nr 26, działającej na terenie Szpitala Miejskiego 

w Gliwicach przy ul. Radiowej 2, korzysta głównie personel szpitala, zasadne 
jest przekazanie zadań oraz księgozbioru szpitalowi.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz



- agent ochrony mienia – wykształcenie zawodowe, kurs agenta 
ochrony, doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice,

- introligator – doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice, 
- kierowca – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, prawo jazdy kat. 

C, E, miejsce pracy: teren kraju,
- kierownik obiektu – wykształcenie średnie, doświadczenie na 

stanowisku kierowniczym, miejsce pracy: Gliwice,
- krawiec-sprzedawca – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, 

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

doświadczenia, minimum sanitarne, miejsce pracy: Zabrze,
- lakiernik samochodowy – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, 

miejsce pracy: Strzelce Opolskie, 
- monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych – wykształcenie 

zawodowe, doświadczenie, uprawnienia (spawanie gazowe), miejsce 
pracy: Gliwice,

- monter konstrukcji stalowych – wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie, miejsce pracy: teren kraju,

- murarz – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata doświadczenia, 
miejsce pracy: Gliwice,

- przedstawiciel handlowy – wykształcenie średnie, doświadczenie, 
miejsce pracy: Gliwice i okolice,

- technik budowlany (pomiary – stolarka budowlana) – wykształcenie 
średnie, doświadczenie, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: Gliwice,

- tokarz – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: 
Gliwice,

- tynkarz (ocieplanie budynków) – 2 lata doświadczenia, badania 
wysokościowe, miejsce pracy: Gliwice i okolice,

- wulkanizator – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce 
pracy: Zabrze.

Powiatowy Urząd Pracy informuje...  czyli praca „od zaraz” SEANS FILMOWY

KINO AMOK
 5 – 6 listopada: „10 minut później: Trąbka” 
(godz. 16.00, 18.00), „Czas Apokalipsy” 
(godz. 20.00)

 7 – 13 listopada: „Czas Apokalipsy” (godz. 
16.30), „Dogville” (godz. 20.00)

 14 listopada: „Dogville” (godz. 16.00), 

DWA DO CZECH:  NOC Z JARKIEM NOHAVICĄ 
I  FILMAMI PETRA ZELENKI 

   „Rok diabła” (godz. 20.00) - po fi lmie spo-
tkanie z J.Nohavicą, 

  „Samotni” (godz. 22.30)

 15 – 20  listopada: „Dogville” (godz. 18.00),  
„Rok diabła” (godz. 16.00, 20.15)

KINO TEATR “X”
 5 – 20 listopada: „Matrix Rewolucje”  (godz. 
17.00, 19.30)

KINO BAJKA
 5 listopada: „Matrix Rewolucje” (godz. 15.00, 
18.00, 20.30, 24.00)

 6 – 13 listopada: „Matrix Rewolucje” (godz. 
15.45, 18.00, 20.30)

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

Za zmiany  w repertuarach kin redakcja 
„Miejskiego Serwisu Informacyjnego” 

nie odpowiada


