
Z M I E N I O N Y  W E R D Y K T
5 listopada br. Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie na-

kazał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gliwicach przeprowadzenie 
ponownej oceny ofert fi rm i instytucji, które wzięły udział w przetar-
gu na świadczenie w przyszłym roku domowych usług opiekuńczych 
dla chorych gliwiczan. Decyzja ta była konsekwencją odwołania zło-
żonego w UZP przez oferenta, który nie wygrał przetargu. Równo-
cześnie zespół arbitrów UZP odrzucił wniosek Zarządu Rejonowego 
PCK w Gliwicach, który domagał się całkowitego unieważnienia 
postępowania. 

W dniu 2 grudnia br. pięcioosobowa komisja konkursowa pod 
przewodnictwem Danuty Siwiec – zastępcy dyrektora OPS wykona-
ła polecenie Urzędu Zamówień Publicznych. Przeanalizowano po-
nownie nadesłane oferty. Rozpatrzono jednak tylko 3 z nich, bo dwaj 
pozostali oferenci wycofali się z udziału w przetargu. Uwzględniono 
wszystkie wymagane elementy, wraz z niezbędnymi referencjami. 
W efekcie najwyższą ocenę (94,24 punktów) zdobyło Centrum 
Opieki nad Chorym z Gliwic, a nie (jak wcześniej) Agencja 
Opiekuńczo – Medyczna i Handlowa z Katowic. 

Zwycięska oferta nie jest tym razem najtańsza. Konkurencyjne 
propozycje otrzymały od 71,69 punktów (PCK z Gliwic) do 81,72 
punktów (katowicka agencja). Werdykt komisji uzyskał akceptację 
dyrektora OPS, Brygidy Jankowskiej. W dniu 10 grudnia br. został  
zatwierdzony przez zastępcę prezydenta miasta, Andrzeja Karasiń-
skiego. Nie spełnią się więc czarne przepowiednie niektórych śro-
dowisk – chorzy gliwiczanie nie będą w przyszłym roku pozbawieni 
domowych usług opiekuńczych. (luz)
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Z początkiem bieżącego miesiąca uruchomiono Terminal 
Celny na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. przy ul. Por-
towej w Gliwicach. Powstał on z połączenia Oddziału Celnego 
przy ul. Okrężnej oraz Oddziału Celnego w Wolnym Obszarze 
Celnym przy ul. Portowej. Utworzenie terminalu doszło do skut-
ku w wyniku porozumienia gminy Gliwice z Urzędem Celnym 
w Katowicach. – Zapewni on operatorom logistycznym doskonałe 
warunki działania i przyczyni się do usprawnienia obsługi celnej 
towarów – informuje Kamil Jany, naczelnik Wydziału Nadzoru 
Właścicielskiego UM. W skład terminalu wchodzą parkingi dla 
TIR-ów wraz z zapleczem socjalnym, stacja kolejowa wraz 
z bocznicą, a także infrastruktura portu śródlądowego. Już teraz 
odprawia się każdego dnia ok. 200 samochodów ciężarowych 
oraz 100 wagonów kolejowych, a w sezonie nawigacyjnym – 
20 barek rzecznych. (luz)

T E R M I N A L  C E L N Y

B Y Ł O ,  B Ę D Z I E
CENTRUM WSPÓŁPRACY 

EUROPEJSKIEJ
W czwartek, 11 grudnia br., nastąpiło uro-

czyste ogłoszenie wyników konkursu na opra-
cowanie koncepcji architektoniczno - urbani-
stycznej „Centrum Współpracy Europejskiej 
- Gliwice Radiostacja”. Rezultaty rywalizacji 
podano do publicznej wiadomości w jednym 
z budynków Radiostacji przy ul. Tarnogórskiej 
129 w Gliwicach. Pierwszą nagrodę zdobył 
zespół twórców z Gliwickiego Biura Projektów 
Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM 
pod kierunkiem Jadwigi Raweckiej. Tym sa-
mym otrzymał zlecenie na wykonanie projek-
tu Centrum. Wyróżnienie I stopnia przyznano 
zespołowi projektantów z gliwickiej fi rmy P.A. 
NOVA pod kierunkiem Stanisława Lessaera, 
a II stopnia - Stanisławowi Podkańskiemu 
i Robertowi Skitkowi z Katowic.

Konkurs stwarzał szanse na zaprezento-
wanie twórczych i nowoczesnych pomysłów, 
dalekich od architektonicznej rutyny. Zgłoszo-
no siedem koncepcji. Oceniała je komisja, pra-
cująca pod przewodnictwem Michała Buszka 
z Okręgowej Rady Izby Architektów. Dyspo-
nując projektem Centrum, Gliwice będą mogły 
ubiegać się o pomoc fi nansową z Unii Europej-
skiej na realizację tego przedsięwzięcia. 

Wszystkie prace konkursowe moż-
na oglądać w sali muzealnej Radiosta-
cji po uzgodnieniu terminu zwiedzania 
z klucznikiem pod numerem telefonu 
0693-131-292 (również w godzinach wieczor-
nych i w soboty). (al)

GRUNTY ZA DŁUGI
Występując w roli starosty grodzkiego 

prezydent Gliwic wydał postanowienie nabycia 

od Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘ-
DY” S.A. prawa własności gruntów o łącznej 
powierzchni 37.464 m2 w obrębie Czechowic 
oraz prawa użytkowania wieczystego terenów 
o łącznej powierzchni 11.247 m2 w obrębie Ła-
będ i Czechowic. Zarządzenie w tej sprawie 
zostało wydane w ramach zadań administracji 
rządowej. Działki zostaną przejęte przez gmi-
nę Gliwice w zamian za długi przedsiębiorstwa 
wobec Drugiego Urzędu Skarbowego w Gli-
wicach z tytułu należnego Skarbowi Państwa 
podatku od towarów i usług. Wartość objętych 
transakcją nieruchomości gruntowych wyce-
niono na kwotę 526.100 złotych. (luz)

LECZNICZA DZIERŻAWA
Prezydent Gliwic podjął decyzję 

o wydzierżawieniu 13 gminnych nieruchomo-
ści na okres 15 lat. Dotyczy to gruntów i bu-
dynków przy ulicach: Jedności 10, Kozielskiej 
16, Kozielskiej 61, Lekarskiej 10, Lipowej 36, 
Moniuszki 13, Paderewskiego 70, Różanej 7, 
Rybitwy 2, Toszeckiej 18, Wielkiej Niedźwie-
dzicy 4 oraz Zubrzyckiego 14. Postanowiono 
je wydzierżawić 13 niepublicznym zakładom 
opieki zdrowotnej w celu prowadzenia w nich 
działalności leczniczej. Umowy w tej sprawie 
będą zawarte na okres od 1 stycznia 2004 
roku do 31 grudnia 2018 roku. Dodać warto, 
że z końcem bieżącego roku wygasną dotych-
czasowe trzyletnie umowy dzierżawy każdej 
z 13 nieruchomości. (luz)

LOKALE NA PRZETARG
Prezydent Gliwic zatwierdził wykaz gmin-

nych lokali użytkowych, których najemcy będą 
wyłonieni w drodze przetargu na wysokość 
czynszu. W tej grupie znalazły się lokale przy 

PRZEDŚWIĄTECZNA 
SESJA

W poniedziałek, 22 grudnia 
br., zbierze się Rada Miejska w Gli-
wicach. Radni rozpatrzą wniosek 
stowarzyszenia „Gliwiczanie dla 
Gliwic” o usunięcie „naruszenia pra-
wa w uchwale RM z 23 października 
br. w sprawie odrzucenia protestu 
przeciwko projektowi zmiany miej-
scowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta”. 
Stowarzyszenie nadal kontestuje 
planowany przebieg śródmiejskiego 
odcinka Drogowej Trasy Średnico-
wej w Gliwicach i zamierza złożyć 
skargę do NSA na październikowe 
rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w tej 
materii. Warunkiem wniesienia 
skargi jest uprzednie wezwanie 
RM do usunięcia naruszenia prawa 
w kwestionowanej uchwale. W trak-
cie przedświątecznej sesji będą 
ponadto omawiane projekty uchwał 
dotyczących m.in.: przystąpienia 
do opracowania „Strategii Integracji 
i Polityki Społecznej Miasta Gliwice” 
w latach 2004-2009 oraz utworzenia 
gminnej jednostki budżetowej „Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej”. 
Początek posiedzenia w sali sesyj-
nej UM - godz. 15.00. 

Szczegółowy porządek obrad 
jest dostępny na stronie internetowej 
http://www.um.gliwice.pl/?i=184171 
oraz na tablicy ogłoszeń UM i w 
sekretariacie Biura Prezydenta 
Miasta i Rady Miejskiej, (pok. 127) 
w gmachu UM przy ul. Zwycięs-
twa 21. (luz)
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B Y Ł O ,  B Ę D Z I E
ulicach: Nowy Świat 1 (pięć pomieszczeń 
o łącznej powierzchni 83 m2 - z wejściem 
od strony ul. Pszczyńskiej), Liliowej 8 
(barak z ośmioma pomieszczeniami 
o łącznej powierzchni 364 m2), Jagielloń-
skiej 16 (o pow. 96 m2) oraz Opolskiej 11 (lo-
kal po byłym sklepie branży przemysłowej 
o pow. 35 m2). Równocześnie wyłączono 
z przetargu lokal użytkowy o powierzchni 
47 m2 na trzecim piętrze kamienicy przy 
ul. Zwycięstwa 1. Przyznano go Gliwic-
kiemu Klubowi Rekreacyjno-Sportowemu 
TKKF „STOKROTKA”. (luz)

SPECJALNY PARKING 
Prezydent Gliwic wyznaczył parking 

strzeżony, przeznaczony do umieszczania 
pojazdów usuwanych z dróg na terenie 
miasta. Tę rolę będzie pełnił plac przy 
ul. Toruńskiej 8. Zadanie usuwania z dróg 
kłopotliwych bądź źle zaparkowanych po-
jazdów w obrębie Gliwic powierzono nato-
miast prywatnej fi rmie „Całodobowa pomoc 
drogowa” z dzielnicy Sikornik. Zarządzenie 
zostało wydane na podstawie ustawy „Pra-
wo o ruchu drogowym” z 20 czerwca 1997 
roku (Dziennik Ustaw nr 98/1997, poz. 602 
z późniejszymi zmianami). (luz)

DAROWIZNA
Prezydent Gliwic wydał zarządzenie o 

zbyciu w drodze darowizny na rzecz Skar-
bu Państwa prawa własności gminnej nie-
ruchomości przy ul. Łużyckiej, obejmującej 
grunt o powierzchni 44 m2. Na tym terenie 
jest usytuowany fragment budynku socjal-
no-kulturalnego, należącego do Centrum 
Mechanizacji Górnictwa „KOMAG” w Gli-
wicach. Przekazanie darowizny na rzecz 
Skarbu Państwa umożliwi „KOMAGOWI” 
nabycie działki i w konsekwencji - ujedno-
licenie prawa własności terenu, na którym 
stoi cały obiekt. (luz)

NOWA SPÓŁKA
W  piątek, 12 grudnia br., nastąpiło 

podpisanie aktu założycielskiego spółki 
o nazwie „Przedsiębiorstwo Składowania 
i Utylizacji Odpadów w Gliwicach”. Jej 
jedynym udziałowcem jest gmina Gliwice 
(100% udziałów). Pracownicy likwidowa-
nego zakładu budżetowego „Wysypisko 
Komunalne” staną się - zgodnie z Kodek-
sem Pracy - pracownikami nowej spółki. 
Będzie się ona zajmować składowaniem, 
utylizacją i odzyskiwaniem odpadów ko-
munalnych, a także ich energetycznym 
wykorzystaniem. (luz)

TEATRALNY KONKURS 
Impresariat Gliwickiego Teatru 

Muzycznego ogłosił konkurs plastyczny 
na projekt plakatu X Dziecięcych Spo-
tkań Teatralnych. Festiwal  odbędzie  się 
w dniach od 15 do 20 marca przyszłego 
roku. Organizatorzy zapowiadają przyjazd 
najlepszych teatrów, przygotowujących 
przedstawienia dla młodych widzów. 
Zwycięzca konkursu otrzyma bezpłatne 
zaproszenia na spektakle. Na podstawie 
jego projektu powstanie afi sz, reklamujący 
imprezę. 

W rywalizacji mogą uczestniczyć 
dzieci w wieku do lat 10. Ich zadaniem jest 
przygotowanie pracy formatu A4, tematycz-
nie związanej z teatrem. Musi ona posiadać 
napis „X Dziecięce Spotkania Teatralne”. 
Konieczne jest dołączenie metryczki auto-
ra (imię, nazwisko, adres, wiek). Technika 
wykonania projektu jest dowolna (pozwala-
jąca na jego komputerowe przetworzenie). 
Prace - z dopiskiem X DST - można składać 
osobiście lub przesyłać pocztą do 6 lutego 
przyszłego roku (Impresariat Gliwickiego 
Teatru Muzycznego, Rynek 18, 44-100 
Gliwice). Rozstrzygnięcie konkursu prze-
widziano na 9 lutego. (al)

IMIĘ UNII EUROPEJSKIEJ
W poniedziałek, 8 grudnia br., w Ze-

spole Szkół Ponadgimnazjalnych przy 
ul. Jasnej 31 odbyła się uroczystość zwią-
zana z nadaniem tej placówce imienia 
Unii Europejskiej. Z tej okazji uczniowie 
przygotowali program artystyczny w formie 
inscenizowanej podróży po krajach „pięt-
nastki”. Zaprezentowali m.in. najbardziej 
charakterystyczne ich zdaniem symbole  
państw. – Imiona wielkich Polaków mamy 
na trwałe zapisane w sercach. Wybierając 
nie człowieka, ale ugrupowanie chcieliśmy 
wyrazić troskę o losy następnych pokoleń. 
Wierzę, że młodzież, którą uczymy i wycho-
wujemy, doświadczy w przyszłości wielu 
korzyści, wynikających z obecności naszej 
ojczyzny w Unii Europejskiej - uzasadnia 
wybór imienia Elżbieta Steinhoff, dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Kompleks ZSP składa się obecnie 
z Liceum Profi lowanego nr VI, Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 10, Policealnego 
Studium Zawodowego i Technikum Me-
chanicznego (3-letniego dla dorosłych). 
Funkcjonują w nim też placówki, które 
zgodnie z reformą edukacji będą musiały 
za około dwa lata zakończyć działalność: 

Technikum Odzieżowe, Energetyczne, 
Hotelarskie, Ochrony Środowiska oraz 
Liceum Techniczne. Do szkół tych uczęsz-
cza w sumie około 1200 uczniów z Gliwic 
i okolic. (al)

WIERSZOWANIE
Pod koniec ubiegłego miesiąca 

rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu 
literackiego pod nazwą „Wierszowanie”. 
Organizatorem współzawodnictwa był 
Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach. 
– Turniej wyszedł poza dotychczasowe 
ramy tradycyjnego konkursu recytatorskie-
go. Uczestnicy rywalizacji mogli nie tylko 
recytować, ale także śpiewać poezję oraz 
bawić się słowami, wydobywając ich sens 
i znaczenie. Konkurs był dobrą okazją do 
zaprezentowania własnej wrażliwości 
językowej – wyjaśniła Magdalena Sowa 
z MDK. Hasło tegorocznej edycji współ-
zawodnictwa brzmiało: „Wokół literatury 
niemieckiej”. Turniej rozegrano w Domu 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wzięło 
w nim udział  45 dziewcząt i chłopców z Gli-
wic, Rybnika, Przyszowic i Zabrza. Główną 
nagrodą uhonorowano Annę Smolińską za 
interpretację „Fausta” Goethego. W gronie 
wyróżnionych znaleźli się także: Joanna 
Bercal, Maria Chłopek, Jan Jędzierowski, 
Mateusz Mikołajczyk, Sabina Słowik i Mar-
ta Wesołowska. Triumfatorka konkursu 
otrzymała w nagrodę roczny karnet do 
katowickiego teatru KOREZ oraz karnet do 
Gliwickiego Teatru Muzycznego. (luz)

FISKUS ZAWIADAMIA
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbo-

wego w Gliwicach zawiadamia, że z po-
wodu okresu świąteczno-noworocznego 
nie odbędzie się w grudniu comiesięczne 
spotkanie informacyjne dla podatników 
rozpoczynających działalność gospodar-
czą. Takie spotkania były dotąd organizo-
wane w każdy ostatni czwartek miesiąca 
w siedzibie „skarbówki” przy ul. Młodego 
Hutnika 2. Najbliższe z nich zaplanowano 
na czwartek, 29 stycznia 2004 roku w sali 
narad (pok.103) na pierwszym piętrze bu-
dynku. Początek – godz. 12.00. 

– Celem spotkań jest rozproszenie 
wątpliwości związanych z prawidłowym 
rozliczeniem zobowiązań podatkowych 
oraz udzielenie wyjaśnień na temat praw 
i obowiązków podatnika – informuje Ja-
dwiga Chrząstek, zastępca naczelnika 
Drugiego Urzędu Skarbowego. (luz)







DATA GODZINA SPEKTAKL
28 grudnia (niedziela) 17.00 KSIĘŻNICZKA CZARDASZA

29 grudnia (poniedziałek) 18.30 HELLO, DOLLY! 
30 grudnia (wtorek) 18.30 HELLO, DOLLY! 
31 grudnia (środa) 18.30 Sylwester z HELLO, DOLLY!
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Krótka historia musicalu
część VIII

Ocean południowych łez, czyli 
klasycy amerykańskiego musicalu

Przygotowując premierę Oklahomy! w 1943 roku, obaj jej twórcy, Richard Rodgers i Oskar Hammerstein II, znajdowali się 
w kluczowych momentach swoich karier. Rodgers właśnie zakończył wieloletnią współpracę z Lorenzem Hartem – uzdol-
nionym, prawie genialnym autorem tekstów piosenek, którego problemy alkoholowe pogrążyły jednak do tego stopnia, że 
nawet Rodgers, charakteryzujący się wprost anielską cierpliwością w stosunku do partnera, nie mógł sobie pozwolić na 
pracę na dotychczasowych zasadach (jedną z nich było ciągłe wyciąganie Harta z tanich knajp, sadzanie go za biurkiem i 
nie wypuszczanie do momentu, w którym skończył piosenkę). Hammerstein, po wielkim sukcesie Show Boat w 1927 roku, 
poniósł serię dotkliwych porażek – żaden z jego musicali nie cieszył się od tego czasu powodzeniem. Możliwość współpracy 
z Rodgersem – o ile dla tego ostatniego była szansą na znalezienie nowych możliwości artystycznych – dla samego Hammer-
steina była również szansą – tyle że ostatnią. W wypadku porażki Oklahomy! Oskar nie mógł praktycznie liczyć na jakąkolwiek 
kolejną propozycję.

 Postawienie wszystkiego na jedną kartę okazało się 
świetną decyzją – jedną z tych, które nie tylko mają wpływ na 
karierę danego artysty, ale również zmieniającą bieg historii, a 
przynajmniej jej części. Duet Rodgers-Hammerstein stał się naj-
słynniejszym i najważniejszym artystycznym „teamem” w dziejach 
amerykańskiego musicalu. Po Oklahomie! jak grzyby po deszczu 
zaczęły powstawać kolejne jego „dzieci”: Carousel (Karuzela, 
1945), South Pacifi c (Południowy Pacyfi k, 1949), The King and 
I (Król i ja, 1951), The Sound of Music (Dźwięk muzyki, 1959) 
– by wymienić tylko najbardziej znane. Te tytuły to – poza paroma, 
znaczącymi zresztą, wyjątkami – pełen katalog najważniejszych i 
najbardziej kasowych klasycznych amerykańskich musicali.

Przyjrzyjmy się, na chybił trafi ł, jednemu z nich – np. 
South Pacifi c’owi. Akcja dzieje się w latach II wojny światowej 
– to ważne, jeżeli wziąć pod uwagę zwyczajowy eskapizm 
musicalu, jego tendencję do uciekania od tematów drażliwych. 
Bohaterowie to – z jednej strony – amerykańscy marynarze, żołnierze i pielęgniarki, z drugiej – mieszkańcy wysp tytułowego 
południowego Pacyfi ku, Francuzi i autochtoni. Emil de Becque – plantator – zakochuje się w Nellie Forbusch – pielęgniarce. 
Ma jednak dwójkę dzieci z Polinezyjką, co – oczywiście – święcie oburza młodą Amerykankę. Bloody Bary – również Polinezyj-
ka – chce ożenić kapitana Cable’a ze swoją córką, Liat. Amerykanie planują inwazję na wyspę opanowaną przez Japończyków, 
w czym ma im pomóc Emil, pragnący zaimponować Nellie. Po tej wyprawie Cable chce poślubić Liat. Niestety, ginie – za to 
powracający Emil znajduje na plantacji Nellie, bawiącą się z jego dziećmi. Czyli – rasistowskie uprzedzenia zostały przełamane, 
może powstać kolejna, zdrowa, mulitkulturowa amerykańska rodzina.

South Pacifi c nie był wyjątkiem. Któż z widzów nie płakał podczas przeprawy przez Alpy bohaterów Dźwięku muzyki 
– siedmiorga ślicznych dzieci, ich ojca, kapitana von Trappa i „nowej” mamy Mary, uciekających przed faszyzmem w Austrii? 
Takie były właśnie musicale Rodgersa i Hammersteina – melodramatyczne, słodkie, sentymentalne. Wszystko zawsze dobrze 
się kończyło, miłość tryumfowała, a wzruszający muzyczny fi nał wyciskał oceany łez z oczu poruszonych do głębi widzów. 

Najśmieszniejsze w tym to, że Rodgers, a zwłaszcza Hammerstein, traktowali swoją twórczość jak najbardziej serio, 
a ich podejście do materiału charakteryzowało się stuprocentową szczerością. Oni naprawdę wierzyli, że świat jest piękny, 
ludzie są dobrzy, a miłość zawsze zwycięża i z wielkim zaangażowaniem głosili swoje racje. Może dlatego – poza oczywiście 
formalnym nowatorstwem, widocznym w każdej nutce i słowie talentem i perfekcyjnie opanowanym rzemiosłem – ich musicale 
zachwycają Amerykanów po dziś dzień. 

Jacek Mikołajczyk

South Pacifi c w broadwayowskiej obsadzie z 1949 roku
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KOMUNIKATY JEDNOSTEK MIEJSKICH 
pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest w serwisie internetowym urzędu miejskiego na stronie www.um.gliwice.pl

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Fredry 6, zawiadamia, że organizuje przetarg nieograniczony 
na dostawę trumien

Termin składania ofert: 15 stycznia 2004 r. do godz. 9.30 Termin otwarcia ofert: 15 stycznia 2004 r. o godz. 10.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, zawiadamia o ogłoszeniu pisemnego przetargu nieograniczonego 
na usługi poligrafi czne dla potrzeb tutejszego ośrodka w 2004 r.

Termin składania ofert: 8 stycznia 2004 r. do godz.11.00 Termin otwarcia ofert: 8 stycznia 2004 r. o godz.12.00

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego na obsługę konserwacyjną gminnych zasobów mieszkaniowych w Rejonach Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10 

Zadanie nr 1: w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 4  (powierzchnia obsługiwanych nieruchomości - 55.426,71 m2)
Zadanie nr 2: w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 6 (powierzchnia obsługiwanych nieruchomości - 48.484,14 m2)
Zadanie nr 3: w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 10 (powierzchnia obsługiwanych nieruchomości - 34.770,30 m2)

Termin składania ofert: 30 grudnia 2003 r. do godz. 9.00 Termin otwarcia ofert: 30 grudnia 2003 r. o godz. 10.00

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Fredry 6, zawiadamia, że organizuje przetarg nieograniczony 
na ubezpieczenie taboru samochodowego MZUK

Termin składania ofert: 22 grudnia 2003 r. do godz. 9.30 Termin otwarcia ofert: 22 grudnia 2003 r. o godz. 10.00

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Fredry 6, zawiadamia, że organizuje przetarg nieograniczony 
na zabiegi pielęgnacyjne i hodowlane w Lesie Komunalnym w Gliwicach

Termin składania ofert: 19 stycznia 2004 r. do godz. 9.30 Termin otwarcia ofert: 19 stycznia 2004 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Sp. z o.o., ul. Królewskiej Tamy, zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia w trybie przetargu na zakup, wdrożenie oraz zapewnienie pomocy w utrzymaniu systemu sprzedaży ciepła i obsługi klienta

Termin składania ofert: 19 stycznia 2004 r. do godz. 10.00 Termin otwarcia ofert: 19 stycznia 2004 r. o godz. 10.30

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni głównego księgowego
Kandydat powinien posiadać:
- wykształcenie wyższe oraz kwalifi kacje określone w ustawie

z 26 listopada 1998 o fi nansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 
poz. 148 z 2003 r.),

- znajomość księgowości budżetowej oraz doświadczenie zawo-
dowe w tym zakresie,

- znajomość funkcjonowania pomocy społecznej,
- umiejętność pracy w warunkach stresu,
- dobry stan zdrowia.
Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane pracą 
na stanowisku głównego księgowego prosimy o składanie ofert do 
29  grudnia 2003 r., zawierających:
- podanie z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko,
- CV ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawo-

dowej oraz klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych)”,

- zaświadczenie o stanie zdrowia,
- kserokopię dyplomu, uprawnień,
- oświadczenie o niekaralności,
- koncepcję pracy na stanowisku głównego księgowego.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:„Kandydat na 
stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy 
Społecznej” prosimy składać w sekretariacie OPS w Gliwi-
cach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pok.29.

O G Ł O S Z E N I A

Wydawca: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
tel. (032) 231-99-36, fax: (032) 231-99-01

Redakcja: Barbara Baranowska (redaktor naczelny),
Monika Grzeczyńska, Joanna Lenczowska,  Zbigniew Lubowski, Jacek Michalski

http://www.um.gliwice.pl, e-mail: bp@um.gliwice.pl
Nakład: 5.000 egzemplarzy

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza, że 9 stycznia 2004 r. o godz. 10.00 w sali 254 rozpocznie się 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr IV, 

położonego w Gliwicach przy ul. Placu Inwalidów Wojennych 16-18 o pow. 67,69 m2 (II piętro) 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki

Położenie nieruchomości: Plac Inwalidów Wojennych 16-18, 
działka nr 24,25, ark. mapy 5, obr. Gliwice, pow. 390 m2, KW 29705. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Cena wywoławcza lokalu użytkowego nr IV – 57.540,00 zł.
Cena wywoławcza gruntu 25% wartości udziału /7/100 cz./ 
– 306,90 zł. 
Cena wywoławcza nieruchomości – 57.846,90 zł.
Wadium – 5.785,00 zł
Minimalne postąpienie – 578,00 zł.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta Gliwice: 
budownictwo mieszkaniowe oraz usługi. Udział w przetargu 
będą mogły brać osoby fi zyczne lub prawne, które wpłacą określo-
ne w niniejszym ogłoszeniu wadium 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 kopię) na stanowisko ds. zamówień publicznych 
w Biurze Obsługi Interesantów UM w Gliwicach do 5 stycznia 
2004 r. do godz. 14.00.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
29 grudnia 2003 r. o godz. 10.00.
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 sprzedaży nieruchomości 

zaoferowanej przez oferenta, który przetarg wygra,
- zwrotowi (przelewem) pozostałym osobom, które przetar-

gu nie wygrają,
- przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli 

się od umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów no-
tarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomo-
ści. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana będzie do 
uiszczania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki w 
wysokości 3% wartości działki. Wszelkie prawa i obowiązki 
związane z nieruchomością przejmuje nabywca z chwilą 
zawarcia umowy notarialnej. 
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert. Dodatkowych informacji udziela stanowi-
sko ds. zamówień publicznych i przetargów w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
tel. 23-91-256.

KOMUNIKAT
   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z 
poźn. zm./. Prezydent Miasta Gliwi-
ce informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach na parte-
rze budynku przy ul. Zwycięstwa 
21, podane zostały do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do 
zbycia:
− nr 467 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 468 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 469 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 470 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 471 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 472 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 473 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 474 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 475 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 476 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 477 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 478 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 479 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 480 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 481 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 482 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 483 do 29 grudnia 2003 r.
− nr 484 do 30 grudnia 2003 r.
− nr 485 do 30 grudnia 2003 r.
− nr 486 do 30 grudnia 2003 r.
− nr 487 do 30 grudnia 2003 r.
− nr 488 do 30 grudnia 2003 r.
− nr 489 do 30 grudnia 2003 r.
− nr 490 do 30 grudnia 2003 r.
− nr 491 do 31 grudnia 2003 r.
− nr 492 do 31 grudnia 2003 r.
− nr 493 do 31 grudnia 2003 r.
− nr 494 do 31 grudnia 2003 r.
− nr 14 do 31 grudnia 2003 r.
     Ponadto podany został do pu-
blicznej wiadomości wykaz zawie-
rający nieruchomości przeznaczo-
nych do oddania w dzierżawę:
 - nr 466 do dnia 29 grudnia 2003r.
   Wykazy ogłasza się w celu 
umożliwienia zgłoszenia ewentu-
alnych roszczeńdo nieruchomości 
umieszczonych w wykazach.

KOMUNIKAT URZĘDU STANU CYWILNEGO W GLIWICACH
Urząd Stanu Cywilnego w Gliwicach ogłasza, że z dniem 

1 stycznia 2004 r. likwiduje sobotnie dyżury Referatu Zgonów. 
Jednocześnie informujemy, że z kartą zgonu można w soboty 

załatwiać wszelkie formalności związane z pogrzebem.

Przedszkole Miejskie nr 25 
zatrudni głównego księgowego

Przedszkole Miejskie nr 25 w Gliwicach zatrudni 
od 1 marca 2004 r. pracownika na stanowisku 
głównego księgowego. Wymagania: wykształce-
nie wyższe zawodowe lub wyższe, magisterskie, 
ekonomiczne, kierunek rachunkowość, staż min. 3 
lata pracy w księgowości, umiejętność obsługi pro-
gramów komputerowych: księgowego, płacowego 
i Płatnika ZUS. List motywacyjny z CV należy skła-
dać u dyrektora  PM-25 przy ul. Rydgiera 10 do 
31 grudnia 2003 roku.

Przedszkole Miejskie nr 37  zatrudni głównego księgowego
Przedszkole Miejskie nr 37 w Gliwicach zatrudni od 1 marca 2004 r. pracownika na stanowisku głównego księ-
gowego. Wymagania: wykształcenie wyższe zawodowe lub wyższe ekonomiczne, kierunek rachunkowość, 
staż min. 3 lata pracy w księgowości, umiejętność obsługi programów komputerowych: księgowego, płacowe-
go i Płatnika ZUS. List motywacyjny z CV należy skłądać u dyrektora  PM-37 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 11 
do 31 grudnia 2003 r.



- cieśla-zbrojarz – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata 
doświadczenia, miejsce pracy: teren Śląska,

- elektryk samochodowy – min. 10 lat doświadczenia, umiejętność 
naprawy maszyn budowlanych, miejsce pracy: Zabrze,

- fryzjerka – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- główna księgowa – wykształcenie wyższe, minimum 3 lata 

doświadczenia, znajomość księgowości budżetowej, umiejętność 
obsługi komputera (programy fi nansowo-księgowe), miejsce pracy: 
Gliwice,

- główna księgowa (księgi handlowe) – wykształcenie średnie, 
znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego, minimum 
3 lata doświadczenia, miejsce pracy: Zabrze,

- kelner – wykształcenie zawodowe gastronomiczne, minimum 
sanitarne, miejsce pracy: Pyskowice,

- kierownik budowy – wykształcenie średnie, min. 5 lat doświadczenia, 
uprawnienia budowlane (wykonawcze), miejsce pracy: teren Śląska,

- kucharz – wykształcenie zawodowe gastronomiczne, minimum 
sanitarne, miejsce pracy: Pyskowice,

- murarz-kafelkarz – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata 
doświadczenia, miejsce pracy: teren Śląska,

- przedstawiciel handlowy (budownictwo) – wykształcenie wyższe 
techniczne, ekonomiczne lub pokrewne (ewentualnie średnie z dużym 
doświadczeniem handlowym), znajomość języka niemieckiego, 
obsługa komputera (EXCEL), miejsce pracy: teren Śląska,

- przedstawiciel handlowy (opony) – wykształcenie wyższe, 
doświadczenie w handlu, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: teren 
Śląska,

- specjalista ds. marketingu – wykształcenie wyższe chemiczne, 
znajomość zagadnień dotyczących uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: Gliwice.

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

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

KINO AMOK

 17 grudnia: Pornografi a (16.00, 18.00)

 18-23 grudnia: Żurek (16.00, 18.00)

 24-25 grudnia: PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 26-30 grudnia: Niewidoczni (16.00, 20.00), 
Hero (18.00)

KINO TEATR “X”

 17-21 grudnia: Opowieść o Jezusie (17.00)

 22-31 grudnia: PRZERWA ŚWIĄTECZNA

KINO BAJKA

 17-18 grudnia: Gdzie jest Nemo (16.00), 
Pod słońcem Toskanii (18.00), Rzeka ta-
jemnic (20.00)

Za zmiany w repertuarach kin redakcja 
„Miejskiego Serwisu Informacyjnego” 

nie odpowiada

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

Gliwice, ul. Fredry 6, tel. 231-32-39

● czynna od wtorku do piątku w godz. 9.00
–18.00; kasa otwarta do godz. 17.00

● czynna w soboty i niedziele w godz. 10.00
–18.00, kasa otwarta do godz. 17.00

● w poniedziałki Palmiarnia nieczynna


