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KTO SPŁACI DŁUGI SZPITALA?
Przedstawiciele sześciu organizacji związkowych, działających na co 

dzień w Szpitalu nr 1 w Gliwicach, spotkali się w połowie października br. 
z zastępcą prezydenta miasta - Andrzejem Karasińskim. Przedstawiono dra-
matyczną sytuację finansową placówki, której zadłużenie wobec pracowni-
ków opiewa na łączną kwotę ok. 5 milionów zł (niewypłacone „trzynastki” 
z lat 1999-2003, zaległe wynagrodzenia dla pielęgniarek obdarowanych 
przez Sejm RP tzw. „ustawą 203”, obowiązującą od 2001 roku oraz zaległe 
wypłaty za dyżury lekarskie od 2001 roku). 

Szpitalne konto jest ostatnio często zajmowane przez komorników. Ich 
postępowanie dezorganizuje i destabilizuje funkcjonowanie placówki, 
uszczuplając jej - skromne skądinąd - zasoby finansowe. W efekcie może 
w szpitalu zabraknąć np. pieniędzy  na leki i posiłki dla pacjentów. Andrzej 
Karasiński zaapelował więc do związkowców o powstrzymanie pracowni-
ków placówki przed masowym egzekwowaniem swoich roszczeń finanso-
wych wobec pracodawcy. 

Wiceprezydent oświadczył, że wszystkie zobowiązania szpitala wobec 
pracowników zostaną skrupulatnie spłacone wraz z odsetkami. Pieniądze 
na ten cel powinny bezwzględnie pochodzić z budżetu państwa. Władze sa-
morządowe miasta będą usilnie zabiegać o ich uzyskanie. W razie potrzeby 
- nawet na drodze sądowej. Nie jest wszak wykluczone, że zanim do tego 
dojdzie, trzeba będzie tymczasowo sięgnąć do zasobów budżetu miejskie-
go. Stanie się to jednak dopiero po całkowitym zakończeniu przekształcania 
placówki w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Wcześniej będzie to 
niemożliwe m.in. ze względów formalno-prawnych.  (luz)
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LOGO DLA SZKOŁY
Agencja Rozwoju Lokalnego ogłosiła konkurs na projekt logo Gliwickiej Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości. Najlepszy znak graficzny zostanie umieszczony na 
stronie internetowej uczelni, firmowym papierze, ulotkach, plakatach i innych 
materiałach promocyjnych. 

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 złotych. Konkurs ma cha-
rakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć nie tylko profesjonalni artyści, ale też plastycy 
- amatorzy, uczniowie i studenci. Prace w formie elektronicznej i papierowej należy 
dostarczyć do 30 listopada br. do siedziby ARL osobiście lub przesłać pocztą na adres: 
Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice z dopiskiem 
„Konkurs na logo szkoły”. Szczegółowy regulamin zamieszczono na stronie internetowej 
www.arl.pl. Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu 339-31-02.

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości jest tworzona w ramach projektu „Renowacja 
poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice”. Zakłada on przekształcanie terenów zlikwidowanej 
Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice” w ośrodek przedsiębiorczości i edukacji. Do roku 2006 
powstanie tam inkubator przedsiębiorczości oraz strefa aktywności gospodarczej. Rozpoczną 
działalność dwie placówki edukacyjne: GWSP i  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Na 
realizację całego projektu przyznano Gliwicom dotację w wysokości 9,51 miliona euro z programu 
PHARE. Pozostała część środków finansowych - około 4 miliony euro - zostanie wyasygnowana 
z budżetu miejskiego. Projekt jest już realizowany. Prace przy rozbiórce i przebudowie byłych 
obiektów kopalnianych ruszą na początku przyszłego roku. 

GWSP powinna rozpocząć działalność w październiku 2005 roku w budynkach zastęp-
czych, a do stałej siedziby na rekultywowanym terenie przenieść się w 2006 roku. W  ofercie 
znajdą się na początku studia licencjackie (dzienne i zaoczne). W perspektywie trzech lat od 
założenia przewiduje się uruchomienie studiów magisterskich i  powstanie nowych kierunków 
nauczania. Docelowo szkoła zapewni możliwość kształcenia się 2.350 studentom w dziedzi-
nie finansów i rachunkowości, gospodarowania zasobami pracy, doradztwa zawodowego czy 
resocjalizacji. (al)

NOWY
KONKURS?

Czy słynna Radiostacja może być tu-
rystyczną atrakcją i wizytówką Gliwic? 
Władze samorządowe miasta nie mają 
w tej sprawie najmniejszych wątpliwo-
ści – Radiostacja jest symbolem Gliwic. 
Wystąpiono więc z inicjatywą utworzenia 
w  tym historycznym miejscu Centrum 
Współpracy Europejskiej. 

Uznano, że urzeczywistnienie takiego 
pomysłu będzie dobrze służyć promocji mias-
ta. Powstała nawet konkretna koncepcja 
zagospodarowania terenu Radiostacji przy 
ul. Tarnogórskiej. Opracowało ją Gliwickie 
Biuro Projektów Budownictwa Przemy-
słowego „PROJPRZEM”. Szkopuł jednak 
w tym, że zaprojektowana inwestycja by-
łaby zbyt kosztowna i  pochłonęłaby ponad 
16 milionów zł. W  regulaminie wcześniej-
szego konkursu  wyraźnie zaś zapisano, iż 
planowane przedsięwzięcie nie może być 
droższe, niż 3,5 miliona zł. Eksperci uważa-
ją, że w tej sytuacji projekt „PROJPRZEMU” 
nie powinien być realizowany.

Zgłoszono pomysł rozpisania nowego 
konkursu na opracowanie projektu. Po-
winna być w nim uwzględniona muzealna 
funkcja obiektu. Zaproponowano, by jego 
formalnym zarządcą  zostało Muzeum w Gli-
wicach. W tym celu trzeba jednak ustalić, 
czy instytucja kultury może zarządzać 
kompleksem, składającym się m.in. z do-
mów mieszkalnych. Przeprowadzono kon-
sultacje z obecnymi lokatorami budynków 
Radiostacji. Ich wyniki będą uwzględnione 
przy projektowaniu mieszkań zastępczych 
w planowanym budynku przy ul Lipowej. 
Ukończenie tej  inwestycji powinno nastąpić 
w 2006 roku. (luz)

REMONT 
NA CMENTARZU

Trwa remont kapitalny domu przedpo-
grzebowego na Cmentarzu Lipowym 
w Gliwicach. 

Wykonawcą robót jest firma „ZUR” 
z Gliwic. Remont obejmuje: odwodnienie 
obiektu, wymianę dachu i stropów, odno-
wienie elewacji i wymianę stolarki okiennej. 
Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie 
346 tysięcy zł. Termin zakończenia prac 
wyznaczono na 20 grudnia br. Do tego 
czasu nie będzie możliwości prowadzenia 
ceremonii pogrzebowych w remontowanym 
obiekcie - informuje Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. (luz)

POSZERZONY „LIPOWY”
Poszerzono Cmentarz Lipowy w Gliwicach. Przeznaczono na ten cel blisko 5 ha 

terenu lasu komunalnego (2,5% jego dotychczasowej powierzchni). Nowa część cmen-
tarza jest ogrodzona i estetycznie zagospodarowana. Zieleń zajmuje 1,6 ha powierzchni 
(55 drzew iglastych oraz 2.540 krzewów liściastych i iglastych). Przewidziano miejsce 
na 4.601 grobów. Utworzono 10 placów gospodarczych z ujęciami wody i kontenerami 
na odpady. W bezpośrednim sąsiedztwie powiększonego cmentarza zlokalizowano 
parking o powierzchni 2  tysięcy metrów kwadratowych. Nowa część nekropolii zostanie 
otwarta 1  listopada br. Administratorem obiektu jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach. (luz)
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NIE UTRUDNIAJMY ŻYCIA NIEPEŁNOSPRAWNYM
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON” prowadzi w Gliwicach kampanię 
informacyjną w ramach ogólnopolskiego programu „Polska bez barier”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na dokuczliwy pro-
blem zajmowania przez sprawnych kierowców miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Zgod-
nie z polskim ustawodawstwem prawo do parkowania na tzw. „kopertach” mają tylko osoby posiadające karty parkingowe. 
Przepisy te nie są - niestety - przestrzegane. Przygotowano społeczną akcję informacyjną, zorganizowano też zbieranie 
podpisów pod petycją z żądaniem wprowadzenia zmian prawnych, które umożliwiłyby odholowywanie pojazdu blokującego 
„kopertę” na koszt jego właściciela.

Działania Stowarzy-
szenia „SON” wsparł m.in. 
gliwicki samorząd. Ulotki 
z informacjami otrzymują 
klienci Wydziału Komuni-
kacji Urzędu Miejskiego. 
- Postanowiliśmy prze-
kazać materiały o akcji 
także wszystkim ośrodkom 
szkolenia kierowców w Gli-
wicach. Zaproponujemy, aby 
na problem „kopert” zwracać 
szczególną uwagę podczas 
prowadzenia kursów. Osoby 
niepełnosprawne na skutek 
beztroski innych kierowców  
nie mogą często zajmować 
przeznaczonych dla nich 
miejsc postojowych. Warto 
sobie uświadomić, że karta-
mi parkingowymi dysponują 
jedynie osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności oraz o  ograniczonej sprawności ruchowej. W Gliwi-
cach wydano 1.107 takich kart. Należy je zawsze umieszczać 
w widocznym miejscu - przed przednią szybą samochodu - przy-
pomina Beata Szczepankiewicz, naczelnik Wydziału Komunikacji 
UM. Sprawy dotyczące wydania kart parkingowych załatwiane są 
na stanowisku konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze 
Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego. W celu ich 
uzyskania należy wypełnić wniosek i dołączyć do niego fotografię, 
dowód wpłaty 25 złotych za wydanie karty, kserokopię zaświadcze-
nia powiatowego zespołu ds. orzekania o  niepełnosprawności lub 

orzeczenia organu rentowego, 
a w niektórych przypadkach 
dodatkowo zaświadczenie 
lekarskie. Od tego roku karty 
parkingowe mogą otrzymy-
wać też placówki zajmujące 
się rehabilitacją lub edukacją 
osób niepełnosprawnych. 
W Gliwicach wydano tego typu 
zezwolenia dla 4 instytucji.

W ramach kampanii gro-
madzone są informacje od 
mieszkańców miasta o po-
trzebach tworzenia nowych 
miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych, „kopertach” 
niewłaściwie usytuowanych 
oraz miejscach notorycznie 
zajmowanych przez nieupraw-
nionych kierowców. Zebrane 
dane zostaną przekazane od-

powiednim służbom i instytucjom. Zgłoszenia są przyjmowane 
w Stowarzyszeniu „SON” do końca listopada br. pod numerem 
telefonu 232-06-42, od poniedziałku do piątku w godzinach od 
12.00 do 15.00. Wzmożone działania zapowiedziała Straż Miejska 
i Policja. - Prawo nie daje nam możliwości nakładania wysokich kar 
pieniężnych za nieuprawnione zajmowanie „kopert”. W związku 
z małą liczbą miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 
będziemy jednak prowadzić intensywne kontrole i wręczać kierow-
com ulotki kampanii. Strażnicy podpiszą się również pod petycją 
w sprawie zmiany uregulowań prawnych - informuje Andrzej Nowak, 
komendant Straży Miejskiej w Gliwicach. (al)

BEZPIECZNIE I ZDROWO
Szkoła Podstawowa nr 21 organizuje czwartą edycję konkur-

su „Żyję bezpiecznie i zdrowo w Gliwicach”. Ponieważ rok 2004 
jest rokiem olimpijskim i został ogłoszony Europejskim Rokiem 
Edukacji poprzez Sport, tegoroczna rywalizacja przebiegnie 
pod hasłem „Gliwiczanin mały - sportowiec doskonały”. Wezmą 
w niej udział sześcioletnie dzieci z „zerówek” oraz uczniowie 
pierwszych klas szkół podstawowych. W pierwszym etapie 
należy przygotować plakat o tematyce sportowej. Prace będą 
przyjmowane do 26 listopada br. W drugim etapie - 17 marca 
2005 r. - w rozgrywkach sportowych spotkają się reprezentanci 
szkół wyróżnionych w konkursie plastycznym. Patronat nad 
imprezą objął prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (al)

PROJEKT POLSKO - LITEWSKI
W dniach od 4 do 12 listopada br. w holu kina „Amok” będzie 
można oglądać wystawę około 50 prac plastycznych przygoto-
wanych w ramach projektu „Nasz Dom - Unia Europejska”. 

Wykonała je młodzież z Polski i Litwy, która przystąpiła do konkursu 
plastycznego. Zadanie polegało na wyrażeniu opinii w dyskursie pt. „Ja 
w Unii Europejskiej” poprzez plakaty, obrazy, rysunki, szkice, grafiki, 
rzeźby lub fotografie. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie 
„Silesia Nostra” z Gliwic oraz grupę Tabula Rasa z Wilna. Ekspozy-
cja zostanie zaprezentowana w Wilnie w drugiej połowie listopada 
br. Patronat nad wystawą w naszym mieście objął prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. (al)

tygodnik

dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
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ŚLADAMI HISTORII
Gotycki kościółek p.w. św. Bartłomieja u zbiegu ulic 
Toszeckiej i Floriańskiej jest jednym z najstarszych 
zabytków architektury sakralnej w Gliwicach. 

Został zbudowany prawdopodobnie w 1232 roku przez 
zakon rycerzy Templariuszy przybyłych na Śląsk z Moraw. 
W tamtych czasach pełnił rolę kościółka parafii Szobiszowi-
ce, obejmującej wsie: Ligota, Żerniki i Szałsza. Jego lokali-
zacja na skarpie, a także charakterystyczny kształt (wieża 
z blankami maskującymi czterospadowy dach) pozwalają 
przypuszczać, że miał znaczenie obronne, będąc zarazem 
dobrym punktem obserwacyjnym. W XV i XVI wieku kościół 
poszerzono i rozbudowano. Przybyło m.in. prostokątne 
prezbiterium, pojawiła się również zakrystia. Pracowicie 
usunięto skutki zniszczeń wojennych, dokonanych przez 
duńskie wojska Manswelda w 1626 r.

Jako kościół parafialny pełnił swą funkcję do 1911 r., 
kiedy to wybudowano nowy neogotycki kościół przy ul. Ber-
nardyńskiej. Nadano mu także imię św. Bartłomieja. We 
wnętrzach, w prezbiterium, na sklepieniu, na ścianach 
bocznych oraz na ścianie tęczowej zachowały się do dziś 
fragmentarycznie freski, przedstawiające drzewo genealo-
giczne świętej Rodziny. Freski datuje się na wczesny barok. 
Obiekt o niemal 800-letniej historii jest niezwykle cennym 
i unikatowym zabytkiem w mieście.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

RENOWACJA PARKU
Rozpoczęły się prace przy modernizacji oświe-

tlenia parkowego i wymianie nawierzchni alejek 
spacerowych w obrębie Placu Grunwaldzkiego 
w Gliwicach. Ich wykonawcami są gliwickie firmy 
„Elektrin” i ZUBiT. Roboty potrwają do 28 listopada 
br. Przedsięwzięcie będzie kosztować 147 tysięcy 
zł. Miejski Zarząd Usług Komunalnych przeprasza 
gliwiczan za kilkutygodniowe utrudnienia w korzy-
staniu z parku.  (luz)

MALARSTWO „FAUNA”
W piątek, 5 listopada br., o godz. 18.00 w Galerii w  Ratuszu rozpocznie się 

wernisaż wystawy malarstwa członków Grupy Plastycznej „FAUN” pt. „Polskie 
pejzaże”. Grupa działa w Gliwicach od 1977 roku, a obecnie zrzesza 20 osób. 
W ciągu 27 lat istnienia członkowie „Fauna” uczestniczyli w ponad 600 wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. Zdobyli wiele nagród w kraju i za granicą. Ekspo-
zycja będzie czynna do 28 listopada br. - od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 11.00 do 17.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00. (al)

LEŚNY NA SPRZEDAŻ
Gliwiccy radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze 

przetargu nieograniczonego nieruchomości obejmującej 
grunt o powierzchni 4,81 ha oraz budynek Hotelu Leśne-
go przy ul. Toszeckiej. Tymczasowym administratorem 
obiektu jest Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycz-
nych „TUR” w Gliwicach. Ustalono, że cena wywoławcza 
nieruchomości wyniesie 4.960.154 zł. Do wylicytowanej 
należności zostanie doliczona wartość wyposażenia 
Hotelu Leśnego w kwocie 382.740 zł. 

Obiekt przechodził ostatnio burzliwe koleje losu. Przed 
kilkoma laty został odebrany niesolidnemu dzierżawcy 
– warszawskiej spółce „Bagira”, która nie wywiązywała się 
należycie z obowiązków określonych w umowie zawartej 
w 1995 roku. Nowym dzierżawcą hotelu została potem 
firma „Dwór Szczepańskich” z Woszczyc. Z czasem oka-
zało się, że i ona nie udźwignęła finansowego ciężaru 
umowy. Teraz zdecydowano się więc na sprzedaż, a nie 
na kolejną dzierżawę obiektu. (luz) fo
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WIEDZA DZIŚ, SUKCES JUTRO
Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. w Gliwicach, wchodzący w skład szwedzkiego koncernu Vattenfall, wspiera 
realizację programu edukacji obywatelskiej „WIEDZA DZIŚ, SUKCES JUTRO”. Program jest adresowany do młodzieży gli-
wickich liceów ogólnokształcących. 

Z inicjatywy i na koszt GZE S.A. wyremon-
towano i wyposażono ostatnio 8 sal lekcyjnych 
w ośmiu „ogólniakach” w mieście. Będą to szkolne 
pracownie przedsiębiorczości. Wyasygnowano na 
ten cel ponad 50 tysięcy zł (malowanie pomiesz-
czeń, tapetowanie ścian specjalną włókniną oraz 
wymiana mebli). – W estetycznych wnętrzach 
łatwiej podejmować wyzwania, jakie niesie ze 
sobą wolny rynek. Mam nadzieję, że młodzi 
ludzie po ukończeniu edukacji będą gotowi do 
wytężonej pracy, która w dodatku przyniesie im 
jeszcze satysfakcję – powiedział Piotr Kołodziej, 
prezes GZE S.A. W ubiegłym tygodniu w  II  LO im. 
Walerego Wróblewskiego przekazano do użytku 
nową pracownię. – Przyczyni się to z pewnością do 
polepszenia warunków pracy nauczycieli nowego 
przedmiotu pod nazwą „Podstawy przedsiębior-

czości”. W zeszłym roku, podczas I edycji programu „Wiedza dziś, suk-
ces jutro”, otrzymaliśmy od fundatorów z GZE S.A. fachowe książki do 
nauczania przedsiębiorczości, a także cenny rzutnik foliogramów wraz 
z zestawem potrzebnych folii. Jestem przekonana,  że w przyszłości 
nasza współpraca z  Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym 
nabierze nowych rumieńców – oceniła Barbara Podgórska, nauczycielka 
z II LO. (rzepa)

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

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

słowców
• Kultura ludowa regionu gliwickiego XIX/XX w.
wystawy czasowe:
• Szkło jak plaster miodu. Szkło z huty „HSG - Zawiercie” ze zbiorów Muzeum 

w Gliwicach

UNIWERSYTET DLA WSZYSTKICH
• W czwartek, 4 listopada br., Daiusz Walerjański z Muzeum Gór-

nictwa Węglowego w Zabrzu wygłosi wykład „Żydzi gliwiccy”. 
Początek - godz. 17.00.

Zamek Piastowski 
ul. Pod Murami 2, tel.: 231-44-94
wystawy stałe:
• Pradzieje ziemi gliwickiej
• Z dziejów Gliwic
wystawy czasowe:
• Narodziny przemysłu na Górnym Śląsku. XIX-wieczne mapy geologiczne

DO CZYTANIA I KUPIENIA
Do 10 listopada br. w sali wystawowej Biblioteki Głównej Politech-
niki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 23 trwać będzie prezentacja wy-
dawnictw Muzeum w Gliwicach połączona ze sprzedażą. Zostaną 
przedstawione „Roczniki Muzeum”, katalogi wystaw i zbiorów, seria 
monograficzna oraz najciekawsze plakaty. Ekspozycja będzie czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. 

MUZEUM 
W GLIWICACH
www.muzeum.gliwice.pl
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Jan Kaźmierczak, zastępca prezydenta miasta, gratulował udanego pomysłu 
Honoracie Ulaneckiej, szefowej działu „public relations” w GZE S.A. (pierw-
sza z prawej). W uroczystości przekazania do użytku nowej pracowni w II LO 
wzięła też udział Janina Wolsza – wicedyrektor szkoły (w środku)
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Stanisław Ogryzek
Przewodniczący Rady Miejskiej:

Minioną sesję Rady Miejskiej zdominował jeden temat 
– Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2008. Prawie dwu-
godzinna dyskusja dowodzi, że radni bardzo mocno zabiegają 
o realizację ich zdaniem ważnych dla miasta zadań kosztem 
innych, które w projekcie WPI wskazywał Prezydent Miasta. Ale 
dowiodła też, że procedurę uchwalania WPI trzeba dopracować. 
To znaczy trzeba jasno określić w niej rolę Komisji Gospodarki 
Przestrzennej i Inwestycji, a także zmienić termin (do tej pory 
było to do 20 października) uchwalenia WPI tak, aby pokrywał 
się on z terminem złożenia przez Prezydenta Miasta projektu 
budżetu na kolejny rok. W bieżącym roku komisje rady miejskiej 
w odpowiednim terminie przesłały swoje zbilansowane wnioski 
do Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Ta z kolei win-
na uczynić podobnie przesyłając Prezydentowi Miasta końcowe 
zbilansowane wnioski do WPI. Postąpiono jednak inaczej prze-
syłając Prezydentowi Miasta wszystkie wnioski komisji branżo-
wych. W ten sposób wnioski do WPI, które otrzymał Prezydent 
nie bilansowały się. Wnioski do WPI zgłosiły tylko trzy komisje, 
Komisja Edukacji, Komisja Rodziny i Komisja Zdrowia. Wnioski 
dotyczyły generalnie trzech zagadnień. Chodziło o zwiększenie 
środków na służbę zdrowia, pomoc społeczną, w tym na opiekę 
nad niepełnosprawnymi oraz przyspieszenia zadań inwestycyjnych 
w oświacie – budowa nowej szkoły na osiedlu Obrońców Pokoju 
i przedszkola na osiedlu Waryńskiego. Wszystkie komisje sięga-
ły natomiast po środki zaplanowane w WPI na budowę krytego 
basenu na Kąpielisku Leśnym. W tej sytuacji Prezydent Miasta 
zrezygnował z tego zadania, a środki finansowe niemal w całości 
przeznaczył na służbę zdrowia. Również pozostałe zadania, o które 
wnioskowały komisje będą realizowane aczkolwiek w nieco innym 
układzie rodzajowym kosztów jak wnosiły komisje. Uważam, że 
debata ta była potrzebna i każdy winien z niej wyciągnąć wnioski 
na przyszłość tak, aby przy kolejnej dyskusji nad WPI mówić 
o sprawach merytorycznych, a nie proceduralnych.

Warto jeszcze wspomnieć o jednej uchwale, w której Rada 
Miejska upoważniła Prezydenta Miasta do zaciągania zobowią-
zań finansowych do kwoty 136 mln zł. Wspominam o tej uchwale 
dlatego, że często potocznie słyszy się, że Rada Miejska upo-
ważniła Prezydenta Miasta do zaciągania kredytu na tą kwotę, co 
jest złym rozumowaniem. Chcę jeszcze raz podkreślić, że jest to 
upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych na przyszłe 
lata, jak chociażby podpisywania wieloletnich umów z zakresu 
działalności własnej gminy. Przed podjęciem tej uchwały Prezy-
dent Miasta szczegółowo przedstawił o jakie zadania chodzi. Jak 
zapewniano radnych, takiego umocowania prawnego wymagają 
obecne przepisy ustawowe. Realizacja tego upoważnienia będzie 
szczegółowo monitorowana przez Komisję Budżetu i Finansów 
Rady Miejskiej.

Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta:

Najważniejszym punktem obrad ostatniej sesji było uchwa-
lenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Źle się stało, że 
część Rady postanowiła odnieść się do niego politycznie, a nie 
merytorycznie. Na wzór złych zwyczajów sejmowych, próbo-
wano – wbrew logice – wykorzystać przewagę jednego głosu 
w Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i wprowadzić 
do WPI wnioski wykluczające się wzajemnie. Przegłosowano 
osiem wniosków, dla których głównym źródłem finansowania 
miały być pieniądze zapisane na Kąpielisko Leśne. Rzecz w tym, 
że owe wnioski opiewały na ponad 3,5 mln zł, a próbowano 
je zbilansować kwotą 1,5 mln zł zdjętą z kąpieliska. Komisja 
przegłosowała również obcięcie 200 tys. zł z projektu „Nowe 
Gliwice” (szkoła wyższa, inkubator i strefa przedsiębiorczości na 
terenach po KWK „Gliwice”) pomimo, że została poinformowana 
o konsekwencjach takich działań. Mogłoby to spowodować 
udaremnienie realizacji międzynarodowego projektu, w 75% 
dofinansowanego z pieniędzy unijnych (9,51 mln euro dotacji). 
Dyskusja na sesji nad tymi sprawami była niepotrzebna i w czę-
ści niestety kompromitująca. WPI został uchwalony większością 
głosów, ale czcza dysputa zajęła prawie dwie godziny… 

Godzinę przed rozpoczęciem sesji dowiedzieliśmy się, że 
śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia robi ogromne 
problemy z kontraktami na przyszły rok dla dwóch gliwickich 
szpitali. Rzekomy powód to to, że do połowy roku 2005 mają 
one pracować jako placówki publiczne (w dotychczasowej for-
mie formalno-prawnej), a od drugiej połowy roku jako zakłady 
niepubliczne (przekształcone w spółki). Normalną procedurą 
w takich sytuacjach jest cesja zawartej umowy. Niestety NFZ 
widzi to inaczej. Rada podjęła więc natychmiast stosowne 
uchwały. Obecna na sesji Barbara Zajączkowska, dyrektor 
szpitala przy Radiowej, poinformowała Radę o zwyczajach 
panujących w Funduszu. Z relacji dr Zajączkowskiej wyłania 
się przykry obraz tej instytucji: nadużywanie władzy, arogancja, 
upolitycznienie…

Rada podjęła także decyzję o kontynuacji preferencyjnej 
sprzedaży mieszkań. Wszyscy najemcy mieszkań komunalnych 
do końca tego roku będą mogli starać się o ich wykupienie 
z 62% bonifikatą. Natomiast w latach 2005-2007 bonifikatę 
ustalono na 60%. 

Wyrażono również zgodę na sprzedaż Hotelu Leśnego. Zo-
stanie więc ogłoszony przetarg. Jest duża szansa na korzystne 
zbycie tej nieruchomości.
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CO ROBI POLICJA?
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Niebawem w całej Polsce policjanci rozpoczną akcję „Znicz”, związaną z bezpieczeństwem w czasie 
Święta Zmarłych. 

Wyjeżdżając w podróż własnym pojazdem warto uzmysłowić sobie, że w ten szczególny weekend na drogach 
będzie panował wzmożony ruch. Z garaży wyruszą „niedzielni kierowcy”, a w okolicach nekropolii przemieszczać 
się będą tysiące pieszych. Również jesienna aura może zaskoczyć kierowców mgłą czy śliską nawierzchnią. 

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o szczególną ostrożność i roz-
wagę. Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości pojazdu do warunków atmosferycznych. 
Przestrzegajmy obowiązujących znaków - nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu 
w obrębie cmentarzy. Parkujmy pojazdy w wyznaczonych miejscach i w taki sposób, aby 
nie tamowały ruchu. 

Przed wyjazdem warto dokonać przeglądu technicznego auta, usunąć usterki, sprawdzić 
ważność dokumentów i stan niezbędnego wyposażenia. Za kierownicę usiądźmy trzeźwi 
i wypoczęci. Na postój wybierajmy miejsca zaludnione i oświetlone. Podczas parkowania 
samochodu pamiętajmy o zamknięciu pojazdu, uruchomieniu urządzeń alarmowych, zabra-
niu pieniędzy, dokumentów i innych cennych przedmiotów. W trakcie podróży możemy być 
narażeni na kradzież samochodu na tzw. „stłuczkę” czy „wypadek”. To sytuacje aranżowane 
przez złodziei, którzy starają się wykorzystać emocje ofiary. W takich przypadkach nie na-
leży opuszczać pojazdu, lecz telefonicznie powiadomić odpowiednie służby lub osobiście 
skierować się do najbliższej jednostki policji.

Przemieszczając się autobusami i pociągami, zwracajmy szczególną uwagę na bagaż 
podczas wsiadania i wysiadania. Zalecamy założenie na czas podróży skromnej odzieży 
i nie kuszenie złodzieja drogim futrem czy biżuterią. W pociągu - zwłaszcza na dalekich 
trasach - nie należy nawiązywać przygodnych znajomości, ani przyjmować od współpasa-
żerów poczęstunków. Wychodząc z przedziału trzeba zawsze zabierać ze sobą pieniądze 
i dokumenty.

O planowanym wyjeździe poza miejsce zamieszkania powinno wiedzieć tylko wąskie 
grono osób. Na automatycznej sekretarce telefonu nie zostawiajmy wiadomości typu: „wy-

jechaliśmy z miasta, wracamy wtedy i wtedy...”. Klucze do mieszkania radzimy pozostawić krewnemu lub sąsiadowi i równocześnie 
poprosić o zbieranie ulotek reklamowych spod drzwi, otwieranie okna i świecenie światła wieczorem. Cenne przedmioty i gotówkę 
warto zdeponować w sejfie lub oddać na przechowanie zaufanej osobie.

Odwiedzając cmentarze musimy także zachować czujność. Duże skupisko ludzi stwarza doskonałą okazję dla złodzieja. Pieniądze 
i dokumenty umieśćmy w trudno dostępnym miejscu. Uważajmy na torebki i saszetki.

oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
nadkomisarz Magdalena Zielińska

MAESTRO Z GLIWIC
Tomasz Biernacki, kierownik muzyczny Gliwickiego Teatru Muzycznego, zwyciężył 

w XI Międzynarodowym Konkursie Franco Capuana dla Młodych Dyrygentów w Spo-
leto we Włoszech. W nagrodę w sezonie 2005/2006 przygotuje spektakl operowy 
w Teatro Lirico Sperimentale w Spoleto - uznawanym za jeden z najważniejszych 
ośrodków operowych we Włoszech.

Celem konkursu jest wyszukiwanie młodych i utalentowanych dyrygentów opero-
wych oraz ułatwianie im rozpoczęcia międzynarodowej kariery poprzez umożliwienie 
debiutu na profesjonalnej scenie operowej lub zorganizowanie nagrań płytowych. 
Tegoroczna edycja odbyła się w dniach od 11 do 13 października br., a została 
zorganizowana przez Fondazione Franco Capuana pod patronatem Komisji Euro-
pejskiej. Zadaniem uczestników było przygotowanie „Traviaty” Giuseppe Verdiego. 
Kandydatów oceniało jury złożone dyrygentów, pedagogów i znawców opery. Dzięki 
brawurowej interpretacji Tomasz Biernacki pokonał 30 kontrkandydatów z kilkunastu 
krajów Europy. Poprowadził orkiestrę Sperimentale di Spoleto.  (al)

Tomasz Biernacki urodził się 5 lipca 1974 roku w Krakowie. W maju 2000 roku ukończył 
wydział dyrygentury Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie kształcił się pod opieką Tade-
usza Strugały i Rafała Delekty. Trzykrotnie wziął udział w warsztatach mistrzowskich Helmuta 
Rillinga, a w 1999 roku studiował dyrygenturę w Accademia Musicale Chigiana w Sienie pod 
kierunkiem takich sław jak Gianluigi Gelmetti, Carlo Maria Giulini i Maurizio Dones. Od 2000 
roku jest związany z Teatrem Muzycznym w Gliwicach, w którym zajmuje stanowisko kierownika 
muzycznego oraz dyrygenta. Poza pracą w teatrze prowadzi - założoną przez siebie w 2000 
roku - Orkiestrę Kameralną „Brillante”. 
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pisemny przetarg nieograniczony na

opracowanie 
„strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gliwic 

na lata 2004-2015”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na stano-
wisku ds. zamówień publicznych i przetargów. 

Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji  istotnych warun-
ków zamówienia można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 
na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów, w godz. od 
7.30 do 15.30 (wtorek do 16.00, czwartek do 18.00), tel. 239-12-56, 
faks 231-27-25.
Termin składania ofert: do 15 listopada 2004 do godz. 8.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko 
ds. zamówień publicznych i przetargów (parter) w siedzibie zama-
wiającego.
Wadium: nie dotyczy.
Termin realizacji zamówienia: do 151 dni od daty podpisania 
umowy.
Termin otwarcia ofert: 15 listopada 2004 r. o godz. 9.00 w pokoju 
nr 227 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą: 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi 
określone w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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

pisemny przetarg nieograniczony na

zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice.

Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze Obsługi Intere-
santów (BOI) na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów 
za cenę 20 zł.

Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia można uzyskać w BOI na stanowisku ds. zamówień 
publicznych i przetargów.
Termin składania ofert: 13 grudnia 2004 r. do godz. 9.00.
Miejsce składania ofert: BOI, stanowisko ds. zamówień publicz-
nych i przetargów.
Wadium: w wysokości 1.000 zł w odniesieniu do każdego z za-
dań.
Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 
2006 r. (sezon zimowy).
Termin otwarcia ofert: 13 grudnia 2004 r. o godz. 10.00 w sali 
nr 254.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz określone w art. 22 i 24 ustawy o Prawo zamówień publicz-
nych.

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

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zgodnie z art.35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, 

poz. 543 z  póź. zm.). 

w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy Placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do pu-
blicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone  do zbycia:

nr  139 do 3 listopada 2004 r.,
nr  144 do 3 listopada 2004 r.,
nr  147 do 4 listopada 2004 r.,
nr  148 do 4 listopada 2004 r.,
nr  149 do 4 listopada 2004 r.,
nr  150 do 4 listopada 2004 r.,
nr  151 do 4 listopada 2004 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. 

Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) 

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

• przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na popra-
wę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

Nr 382/2004 do 10 listopada 2004 r.

• stanowiące własność Miasta Gliwice przeznaczone do sprze-
daży:

Nr 381/2004 do 4 listopada 2004 r.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 informuje, że

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 informuje, że
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Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, 

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice, 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wysokość czynszu na lokale:

Lp Adres lokalu Pow. użyt-
kowa m2

Cena minimal-
na za 1m2 pow. 
użytkowej (zł)

Wadium 
(zł) Branża

Weksel 
in blanco 

na kwotę (zł)

Godziny 
oględzin

I PRZETARG

1. ul. Daszyńskiego 61 (parter) 25,86 6,00 1.000,00 nieograniczona 1.862,00 8.30 - 8.45

2.
ul. Asnyka 11-13-15 
(klatka 13, parter)

14,81 8,00 1.000,00 nieograniczona 1.422,00 8.00 - 8.15

3.
ul. Rolników 103 parter 

(wejście z klatki schodowej)
38,90 4,50 1.000,00 nieograniczona 2.100,00 10.30 - 10.45

4.
ul. Zwycięstwa 63/11

(IV p./poddasze)
17,60 7,00 1.000,00 nieograniczona 1.478,00 9.00 - 9.15

5. ul. Mitręgi 1 (parter) 224,29 10,00 6.729,00 nieograniczona 26.915,00 9.30 - 9.45

6*
ul. Mitręgi 1 (parter)
                        (I piętro)

166,67
97,70

10,00
4,50

6.319,00 nieograniczona 25.276,00 9.50 - 10.10

 
II PRZETARG

7. ul. Daszyńskiego 9 
(oficyna, parter 

- wejście przez bramę)
41,50 4,00 1.000,00 nieograniczona 1.992,00 11.00 -11.15

Do zaproponowanej przez oferenta ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Uwaga: 
* do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 30,94m2 x 2,00zł/m2 = 61,88 zł + VAT 13,61 zł =75,49 zł miesięcznie (czynsz).

Przetarg odbędzie się w środę, 17 listopada 2004 r., o godz. 10.00 
w pokoju 321, przy ul. Zwycięstwa 13 (III piętro, oficyna). Lokale 
można oglądać w piątek, 5 listopada 2004 r., w godzinach podanych 
w tabelce.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do wtorku, 16 listo-
pada 2004 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: 
1. nazwę i adres oferenta,
2. adres lokalu użytkowego,
3. oferowaną wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej 

lokalu, opisany cyframi i słownie, a proponowana stawka musi być 
wyższa od minimalnej podanej w tabelce,

4. datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej oraz nastę-
pujące dołączone dokumenty:

a) dowód uiszczenia w terminie wadium i opłaty manipulacyjnej (kse-
rokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta, 
oryginał do wglądu przy składania oferty),

b) 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,

c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

d) aktualną opinię bankową potwierdzającą możliwości finansowe 
oferenta, prowadzącego działalność gospodarczą,

e) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej 
w przypadku przystąpienia do przetargu osoby fizycznej nie 
prowadzącej działalności gospodarczej,

f) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami za czynsz w przypadku 
osób będących najemcami innych lokali użytkowych pozostających 
w dyspozycji gminy,

g) kserokopię decyzji nadania numeru identyfikacyjnego REGON, 
NIP,

h) weksel in blanco na kwotę podaną na ogłoszeniu.

Ustala się następujące okresy aktualności dokumentów wyżej wy-
mienionych:
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – 6 miesięcy,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

– 1 miesiąc,
- opinia bankowa – 1 miesiąc.

Osoby przystępujące do przetargu w imieniu osób fizycznych lub 
prawnych składają stosowne pełnomocnictwa na piśmie potwierdzone 
przez notariusza, przez Urząd Gminy/Urząd Miejski lub w obecności 
pracownika ZBM.
Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 15 zł.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem 
lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na 
własny koszt.
Przystępujący do przetargu winien najpóźniej w dniu 16 listopada 
2004 r. wpłacić w kasie ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, 
w Biurze Obsługi Klienta, w godz. od 7.00 do 13.30, wadium w wy-
sokości podanej w tabelce oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 
30 zł.
W przypadku przystąpienia do przetargu na kilka lokali, należy dla 
każdego lokalu złożyć osobną ofertę oraz wpłacić wadium i opłatę 
manipulacyjną.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego lokalu, 
wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się 
w Sekcji Obsługi Lokali Użytkowych, pok. 312, ZBM I TBS Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów 11 (III piętro) w godzinach urzędowania.
Jeżeli wygrywający przetarg nie podpisze umowy w dniu przetargu, 
a najpóźniej w następnym dniu roboczym po przetargu, wadium 
przepada na rzecz ZBM I TBS Sp. z o.o.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania lokalu 
z przetargu bez podania przyczyny.
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pełna treść ogłoszeń zamieszczana jest w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie www.um.gliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

obsługę konserwacyjną budynków Wspólnot Mieszkaniowych 
znajdujących się w zasobach administrowanych przez Zarząd 
Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego Sp. z o. o. w Gliwicach - Rejony Obsługi Mieszkańców 
nr 4, 6 i 10.

Zadanie nr 1. Obsługa konserwacyjna budynków Wspólnot 
Mieszkaniowych znajdujących  się w zasobach administro-
wanych przez ZBM II TBS Sp. z o. o. w Gliwicach  – ROM-4. 
(pow. obsługiwana - 107.522,46 m2 )

Zadanie nr 2. Obsługa konserwacyjna budynków Wspólnot 
Mieszkaniowych znajdujących się w zasobach administro-
wanych przez ZBM II TBS Sp. z o. o. w Gliwicach – ROM-6. 
(pow. obsługiwana -93.205,03 m2)

Zadanie nr 3. Obsługa konserwacyjna budynków Wspólnot 
Mieszkaniowych znajdujących  się w zasobach administro-
wanych przez ZBM II TBS Sp. z o. o. w Gliwicach – ROM-10. 
(pow. obsługiwana -40.197,78 m2)

Termin składania ofert: 10 grudnia 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2004 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o., 

w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,

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

dostawę rur pompowych stalowych 
krytych powłoką Hagulit.

Termin składania ofert: 4 listopada 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 4 listopada 2004 r. o godz. 10.30.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. 

w Gliwicach, ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
powyżej 60 000 euro na

roboty remontowe w hali obsługi codziennej, w hali napraw, 
w pomieszczeniach spawalni, odmrażalni i korytarzu stacji 
obsługi pojazdów pkm, sp. z o.o. w Gliwicach.

Termin składania ofert: 30 listopada 2004 r. do godz. 8.30.
Termin otwarcia ofert: 30 listopada 2004 r. o godz. 9.00.

Zespół Szpitali Nr 2 w likwidacji 
ul. Radiowa 2 w Gliwicach,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zadania „Adaptacja pomieszczeń na Za-
kład Opiekuńczo – Leczniczy w Szpitalu Miejskim Nr 2 
przy ul. Kozielskiej 8 - I etap”.

Termin składania ofert: 9 listopada  2004 r. do godz. 10 00.
Termin otwarcia ofert: 9 listopada 2004 r. o godz. 10 00.

Szpital Wielospecjalistyczny
w Gliwicach, ul. Kościuszki 1 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

zakup wraz z dostawą do szpitala odczynników
dla szpitala wielospecjalistycznego w Gliwicach.

Termin składania ofert: 18 listopada 2004 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2004 r. o godz. 11.30.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1,

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż używanego sprzętu.

Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniony używany sprzęt :

Lp. nazwa środka trwałego nr środ. rok prod. przebieg  km wycena zł 
(brutto) podatek VAT

1. sam. cięż. ŻUK A11B SG 
49497

7-0096 1991 242 900 2 500,00 zwolniony

2. samochód Fiat Cinquecento 
SG 65848

7-0150 1995 183 700 6 000,00 zwolniony

3. tokarka TPK 90A174M Poręba 4-0028 1990 - 45 000,00 zwolniony

Z regulaminem przetargu można zapoznać się na tablicy ogłoszeń PRUiM sp. z o. o. lub otrzymać go w pokoju nr 9, codziennie za wyjątkiem 
sobót i niedziel. 
Informacji udziela: Andrzej Rozenblicki, tel. 270-40-03, 0 605 684 683.

Termin składania ofert: do 10 listopada 2004 r. do godz. 9.30.
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Agencja Pracy PERSONEL pilnie poszukuje osób na stanowiska:

Informacje:
Agencja Pracy PERSONEL
Gliwice, ul. Zwycięstwa 12

tel. 775-18-59, tel./faks 775-18-58,
e-mail: personel@personel.com.pl, agencja@personel.com.pl

OFERTY PRACY

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na
SPORZĄDZENIE NASTĘPUJĄCYCH, CZTERECH ODRĘBNYCH MIEJSCOWYCH 

PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Sośnica – południe - zgodnie 
z Uchwałą Nr XVIII/468/2004 z 25 marca 2004 r. Rady Miejskiej w Gliwicach,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo–skła-
dowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską - zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/472/2004 z 25 marca 2004 r. Rady Miejskiej 
w Gliwicach,

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy przemysłowo - składowej położonej pomiędzy pla-
nowaną obwodnicą, a autostradą A-4 i A-1 – zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/473/2004 z 25 marca 2004 r. Rady Miejskiej w Gliwicach,

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice „obszar Bojkowska” - zgodnie 
z Uchwałą Nr XVIII/474/2004 z 25 marca 2004 r. Rady Miejskiej w Gliwicach.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 16 miesięcy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł można uzyskać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
(adres: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21), w Biurze Obsługi Interesantów, na stanowisku ds. zamówień publicznych (parter), w godzinach 
od 7.30 do 15.30 (w czwartki do 18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące SIWZ można uzyskać pod numerem telefonu: 239-12-56, faksu: 231-27-25 w godzinach pracy Urzędu 
podanych powyżej.
Oferty muszą zostać przygotowane zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i obejmować całość zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
Termin składania ofert: 8 grudnia 2004 r. do godz. 10.00 
Miejsce składnia ofert: Urząd Miejski w Gliwicach, Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych. 
Termin otwarcia ofert: 8 grudnia 2004 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w sali sesyjnej (sala nr 137). 
Termin związania ofertą: 60 dni.
Wadium: 6.000 zł.
Kryterium i znaczenie wyboru oferty: cena - 100%.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w art. 22 
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14 października 2004 r.

v KIEROWCY KAT. D oraz KAT. D + E – miejsce pracy – Gli-
wice,

v KIEROWCY KAT. C oraz KAT. C + E – miejsce pracy 
– Śląsk,

v WYTACZACZ – miejsce pracy – Śląsk,
v SZLIFIERZ – miejsce pracy – Śląsk,
v FREZERZY – miejsce pracy – Śląsk,
v TOKARZE – miejsce pracy – Śląsk,
v SPAWACZE – uprawnienia podstawowe – miejsce pracy 

– Śląsk,
v SPAWACZE – uprawnienia wyższe (W03, B1, B2 i inne) 

– miejsce pracy – Śląsk,

v LAKIERNICY – miejsce pracy – Śląsk,
v ELEKTRONIK (AVR) – miejsce pracy – Gliwice,
v BUDOWLAŃCY - montaż izolacji przemysłowych – miejsce 

pracy – cała Polska,
v PROGRAMIŚCI OBRABIAREK STEROWANYCH NUME-

RYCZNIE (CNC),
v OPERATORZY MASZYN BUDOWLANYCH (koparki, spy-

chacze i in.) miejsce pracy – Śląsk,
v STUDENCI – prace dorywcze – miejsce pracy – Śląsk
v KOWALE przemysłowi – praca na młocie spadowym, 

(odkuwki do skrzyń biegów w samochodach, matrycowa 
obróbka cieplna).



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- elektronik – wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, prawo 

jazdy kat. B, miejsce pracy: Gliwice,
- kierownik, dyrektor ds. wykonawstwa – wykształcenie wyższe 

budowlane, znajomość języka obcego, miejsce pracy: teren kraju,
- animator, mikołaj – wykształcenie średnie, prowadzenie zabaw 

dla dzieci, miejsce pracy: Gliwice,
- pracownik księgowości - wykształcenie średnie, obsługa kom-

putera, znajomość księgowości magazynowej, miejsce pracy 
Gliwice,

- konsultant sprzedaży – wykształcenie średnie, miejsce pracy: 
teren Śląska,

- kierownik restauracji – wykształcenie średnie, aktualna książecz-
ka SANEPID, praca na 3 zmiany, miejsce pracy: Gliwice

- sprzedawca w sklepie medycznym – wykształcenie średnie 
medyczne lub handlowe, miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca – wykształcenie średnie, 2 lata doświadczenia, mini-
mum sanitarne, obsługa kasy fi skalnej, praca na 2 zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice,

- referent ds. fi nansowo-księgowych – wykształcenie średnie lub 
wyższe ekonomiczne, minimum 1 rok doświadczenia, prawo jazdy 
kat. B, miejsce pracy: Gliwice,

- elektromonter – wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe, 
3 lata doświadczenia (montaż instalacji elektrycznych w pojazdach 
mechanicznych), praca na 2 zmiany, miejsce pracy: Gliwice,

- odbiorca obróbki mechanicznej – wykształcenie średnie tech-
niczne, minimum 3 lata doświadczenia, obróbka skrawaniem, 
praca na 2 zmiany, miejsce pracy: Gliwice, 

- koordynator ds. kontroli jakości – wykształcenie średnie lub 
wyższe techniczne, znajomość języka angielskiego, praca na 2 i 3 
zmiany, miejsce pracy Gliwice,

- tokarz – wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe o spe-
cjalności obróbka skrawaniem, minimum 3 lata doświadczenia, 
praca na 2 zmiany, miejsce pracy: Gliwice,

- frezer – wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe o spe-
cjalności obróbka skrawaniem, minimum 3 lata doświadczenia, 
praca na 2 zmiany, miejsce pracy: Gliwice, 

- frezer – wykształcenie zawodowe, praca na 2 zmiany, miejsce 
pracy Gliwice, 

- frezer –  miejsce pracy: Toszek
- tokarz – miejsce pracy: Toszek
- spawacz - miejsce pracy: Toszek
- spawacz – wykształcenie zawodowe, 3 lata doświadczenia, kurs 

spawania elektrycznego MIG, MAG, spawanie korpusów i kon-
strukcji stalowych, praca na 2 zmiany, miejsce pracy: Gliwice,

- malarz – lakiernik – wykształcenie zawodowe, 2 lata doświadcze-
nia, praca na 2 zmiany,  miejsce pracy: Gliwice,

- suwnicowy – wykształcenie zawodowe, 3 lata doświadczenia, 
ukończony kurs suwnicowego dźwigowego, praca na 2 zmiany, 
miejsce pracy Gliwice, 

- mechanik sprzętu ciężkiego (koparki, ładowarki, spycharki, 
równiarki, walca) - wykształcenie zawodowe, praca na 1 zmianę, 
miejsce pracy: autostrada A4 Kleszczów-Sośnica,

- spawacz-ślusarz – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: 
Gliwice,

- magazynier – wykształcenie minimum średnie, 5 lat doświadcze-
nia, praca na 2 zmiany, miejsce pracy: Gliwice 

- magazynier – wykształcenie średnie lub zawodowe, praca na 
2 zmiany, miejsce pracy: Gliwice - Sośnica,

- kierownik budowy – wykształcenie średnie lub wyższe kierunko-
we, uprawnienia budowlane, miejsce pracy: Gliwice,

- pracownik budowlany – wykształcenie średnie lub zawodowe, 
3 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice, 

- pracownik budowlany – doświadczenie w kładzeniu papy termo-
zgrzewalnej, na umowę o dzieło, miejsce pracy: Zabrze, Łabędy,

- osoba do docieplania budynków – miejsce pracy: teren Śląska,
- kafelkarz - chęć do pracy, miejsce pracy: teren Śląska,
- kopacz – praca przy budowie wodociągu, miejsce pracy Knurów 

Szczygłowice,
- murarz – praca na 2 zmiany, miejsce pracy: Gliwice,
- cieśla budowlany - praca na 2 zmiany, miejsce pracy: Gliwice,
- brukarz – wykształcenie podstawowe, minimum 1 rok doświad-

czenia, miejsce pracy: Gliwice.
- piekarz – wykształcenie zawodowe lub podstawowe, kilkuletnie 

doświadczenie, praca na 2 zmiany, miejsce pracy: Gliwice,
- piekarz – znajomość zawodu, praca na 3 zmiany, miejsce pracy: 

Gliwice,
- piekarz – mile widziany piekarz stołowy i piecowy, praca na 2 

zmiany,  miejsce pracy: Gliwice, 
- kucharz – wykształcenie zawodowe kierunkowe, minimum pół 

roku doświadczenia, praca na 2 zmiany, miejsce pracy Knurów,
- sprzedawca – mile widziane minimum sanitarne i książeczka 

zdrowia, obsługa kasy fi skalnej, dyspozycyjność, praca na 2 zmia-
ny, na okres wakacji, miejsce pracy: Pławniowice, 

- sprzedawca prasy – sprzedaż uliczna, miejsce pracy Gliwice, 
Zabrze, Ruda Śląska,

- pracownik restauracji – minumum zawodowe wykształcenie, 
osoba komunikatywna, aktualna książeczka SANEPID, praca na 
3 zmiany, miejsce pracy: Gliwice,

- szwaczka odzieży lekkiej – wykształcenie zawodowe lub średnie, 
praca na 2 zmiany, miejsce pracy: Gliwice,

- szwaczka – dwie zmiany, miejsce pracy Gliwice – Brzezinka,
- fryzjer – praca na 2 zmiany, miejsce pracy: Tarnowskie Góry,

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 27 - 28 października: Słoń (20.00)
FESTIWAL FILMOWY „CAMERA SILESIA”
27 października: Perła w koronie (16.00), Siód-

my pokój (18.00), 
28 października: Paciorki jednego różańca 

(16.00), Gliwice w kronikach fi lmowych 
(18.00)

q 29 - 31 października: The Company 
(16.00, 20.00), Ono (18.00)

q 1 listopada: kino nieczynne
q 2 - 4 listopada: The Company (16.00, 

20.00), Ono (18.00)

KINO BAJKA
q 27 października: Pręgi (17.00), Pamiętnik 

(18.30), Metallica (20.30)
q 28 października: Pręgi (17.00, 20.30), Pa-

miętnik (18.30)
q 29 i 31 października: Aniołowie Apokalipsy 

(16.30, 20.30), Paszport do raju (18.30)
q 30 października: Aniołowie Apokalipsy 

(16.30, 20.30), Paszport do raju (18.30), 
NOC HALLOWEEN (22.30): Aniołowie 
Apokalipsy, Osada, Underworld

q 1 listopada: kino nieczynne
q 2 - 4 listopada: Aniołowie Apokalipsy 

(16.30, 20.30), Paszport do raju (18.30)

KINO TEATR „X”
q 27 - 28 października: Zakładnik (17.45, 

20.00)
q 29 października: Mayday - premiera Teatru 

Nowej Sztuki (20.30)
q 30 października - 3 listopada: kino nie-

czynne

q 28 października: Zorba (18.30)
q 3 listopada: Skarby złotej kaczki (10.00)

GLIWICKI 
TEATR MUZYCZNY

ul. Nowy Świat 55/57, 
tel. 230 67 18, 232 11 01

e-mail: gtm@teatry.art.pl, www.teatr.gliwice.pl


