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Rady osiedlowe
w akcji

i pośpiech sprawiają, że sklepo-

W grudniu, 25 lat temu, kończył się najbarwniejszy rok stanu
wojennego. Warto przypomnieć akcje, dzięki którym Gliwice zyskały opinię najaktywniejszego w walce z komuną miasta między
Krakowem a Wrocławiem. Działało tu wiele zakonspirowanych
organizacji. Najlepiej
opisana jest historia
Regionalnej Komisji
Wykonawczej, kierowanej przez Jerzego
Buzka i wydającej biuletyn „RIS”, redagowany przez Krzysztofa
Gosiewskiego (patrz:
„Zeszyty Historyczne
Solidarności ŚląskoDąbrowskiej”, Katowice 2000). Inni niewiele
dotąd o sobie napisali. Dziś przypomnimy
działalność tzw. Drugiego Garnituru Gliwickiej Delegatury
SOLIDARNOŚCI i jej
sztandarowego biuletynu „Manifestacja
Gliwicka”.
Konspiracyjna ulotka z linorytami przedstawiającymi filary

we wybory nie zawsze są trafio-

dokończenie na str. 3

Samorządność ma różne oblicza. Jednym z jej przejawów
jest działalność rad osiedlowych w naszym mieście. W ubiegłym tygodniu osiedlowi społecznicy spotkali się z przedstawicielami władz miejskich.

Świąteczny
poradnik
konsumentów
W grudniu kupujemy dużo więcej towarów niż w innych miesiącach. Przedświąteczna gorączka

autorzy – Jan i Józef Jaroszewiczowie
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stanu wojennego – gen. Wojciecha Jaruzelskiego
i rzecznika rządowego z czasów PRL – Jerzego Urbana

ne. Kiedy możemy oddać towar

Koleżanka, ciocia… Mama

Nie będzie
psiego podatku
Od nowego roku właściciele
psów nie będą musieli płacić
podatku za swojego czworonoga. Okazuje się, że do tej pory
obowiązek ten wypełniało niewielu mieszkańców naszego
miasta. Będzie więc sprawiedliwie – teraz nie zapłaci nikt!

fot. S. Zaremba

do sklepu?
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Anonimowe zdjęcie krążące w latach osiemdziesiątych
w środowisku opozycji antykomunistycznej

Rodzicem zastępczym jest od 1996
roku. Wówczas matkowała swoim
wnuczętom. – Życie układa nam
czasem różne scenariusze – przyznaje. Kazimiera Dobosz, mama
zastępcza i opiekunka młodziutkich matek, chętnie opowiada
o swoim codziennym życiu i dużej
rodzinie. Ma sześcioro własnych
dzieci i piętnaścioro wnuków. Dla
swoich podopiecznych: Natalii,
Ani i Dawida stara się być dobrą,
wyrozumiałą ciocią i babcią. „Babciuniu” – mówi do niej z czułością
chłopczyk. Gdy kończymy rozmowę, malec przybiega do niej, prezentując z filuternym uśmiechem
czarną przepaskę pirata.
dokończenie na str. 7

Dekomunizacja szkolnego patrona
Miała to być sztandarowa placówka oświatowa nowego, socjalistycznego ustroju. Dla podkreślenia takiego charakteru szkoły nadano jej nawet
imię Józefa Wieczorka – jednego z twórców i przywódców Komunistycznej Partii Górnego Śląska w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
W rzeczywistości placówka nie okazała się – jak oczekiwali tego decydenci z czasów PRL – kuźnią komunistycznych kadr. Wszystko potoczyło się
zupełnie inaczej. IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach obchodziło niedawno 50-lecie istnienia i z tej okazji zmieniło wreszcie patrona.
fot. A. Witwicki

Pod koniec ubiegłego miesiąca nadano szkole imię Orląt Lwowskich. Był to pomysł grupy gliwiczan z Towarzystwa Miłośnika Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prezes stowarzyszenia, Alfred Kaziewicz, od dłuższego czasu nie ustawał w staraniach o takie
właśnie symboliczne upamiętnienie Lwowskich Orląt. – Pamiętając
o swej historii, o tym, co w przeszłości najpiękniejsze, nie możemy i nie
chcemy tym symbolem generować urazów czy wrogości. Pielęgnując
to, co dla nas najcenniejsze, musimy czynić tak, by nie było to bolesne
dla naszych ukraińskich sąsiadów. Jest to zadanie trudne, szczególnie dla starszego pokolenia, które doznało krzywd, lecz wykonalne
właśnie w szkole istniejącej w mieście stanowiącym jeden z trzech
głównych ośrodków osiedlania Polaków z kresów wschodnich po
II wojnie światowej. Historia i symbole mądrze odczytane, nieskierowane przeciwko komukolwiek, budują wzajemny szacunek i przyjaźń,
uczą tolerancji – mówiła podczas listopadowej uroczystości Wanda
Chmielarz, dyrektor IV LO.
Aula Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II, w której zorganizowano ceremonię, była wypełniona po brzegi. Obok siebie siedzieli absolwenci, dawni i obecni nauczyciele, wszyscy, którzy sprawili, że popularna „czwórka” stała się – jak to pięknie ujęła dawna
uczennica„ogólniaka”, Irena Lipowicz, była posłanka i ambasador
Polski w Austrii – wolną szkołą wolnych ludzi. Taki w istocie charakter miała w trakcie całego półwiecza swojego istnienia.
– To jest szczególny dzień. Nam nie było dane, w tamtych czasach,
żeby nasze liceum miało takiego patrona, jakiego sobie życzyliśmy.
Nigdy więc nie wymienialiśmy jego nazwiska, ale mówiliśmy po prostu, że chodzimy do „czwórki”. Dla wielu gliwiczan Orlęta Lwowskie
to część ich własnej historii. Ja sam jestem przedstawicielem tej części społeczności gliwickiej, która wywodzi się z Kresów Wschodnich,
w moim przypadku ze Lwowa, a która znalazła się tu po 1945 roku nie
z własnej woli. Nigdy w przeszłości nie myślałem, że dożyję takiego cudu, jakim był wyjazd tysięcy polskich ochotników, którzy ramię w ramię
z ukraińskimi braćmi walczyli – na szczęście bezkrwawo – o demokrację. Myślę, że wydarzenia pomarańczowej rewolucji to piękna klamra,
która naszą historię zamyka – przekonywał Janusz Moszyński, absolwent „czwórki”, obecny marszałek województwa śląskiego.

– Dziękuję pedagogom z tamtych czasów, a także tym obecnym,
dziękuję absolwentom, z którymi wielokrotnie pracowałem. Życzę,
aby szkoła zachowała taką atmosferę, jaką ja pamiętam. Wtedy przynosiła wiele satysfakcji z pracy nauczycielom, ale i uczniom z racji jej
ukończenia – mówił inny absolwent IV LO, Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic. Uroczystość zakończył występ uczniów szkoły,
którzy przypomnieli historię Orląt Lwowskich w poetyckim spektaklu. – Wielu uczestników spotkania opuszczało salę ze łzami wzruszenia w oczach – zauważyła Wanda Chmielarz. (luz)

Szkolny certyfikat jakości

Z Gliwic do Rzymu

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (ul. Bojkowska 16) otrzymał certyfikat Śląskiej Szkoły
Jakości. Przyznano go placówce aż w trzech kategoriach: „koncepcja pracy szkoły”, „zarządzanie
i organizacja” i „kształcenie”. – Życzę całej społeczności szkolnej, aby wyróżnienie to przyczyniło się do
polepszenia efektów naszej pracy i wpłynęło na poprawę uzyskiwanych wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – powiedziała Jolanta Gajda, dyrektor ZSB-C, przyjmując certyfikat z rąk Aleksandry Kobielskiej, wizytatora gliwickiej Delegatury
Śląskiego Kuratorium Oświaty. Warto dodać, że placówka powstała przed dwoma laty w wyniku
połączenia Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Ceramiczno–Elektrycznych. Kształci ona
uczniów w zawodach: murarz, malarz-tapeciarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, elektryk oraz technik budownictwa, technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik
elektryk oraz technik technologii ceramicznej. (luz)

Nagrodą w konkursie pod nazwą „50-lecie Traktatów Rzymskich – Europa 2020”, organizowanym przez Stowarzyszenie AKADEMIA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ w Gliwicach, była podróż studialna do Rzymu. Spośród 17 uczestniczących w konkursie zespołów jeden otrzymał nagrodę główną
w postaci czterodniowego wyjazdu do stolicy Włoch. Zwycięzcą współzawodnictwa została drużyna
„Euroentuzjastów” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 pod opieką nauczycielki Bożeny Tomaki-Olszańskiej (placówka ma swoją siedzibę na terenie Osiedla Powstańców Śląskich).
Do stolicy Włoch polecieli w ubiegłym miesiącu: Natalia Góreczny, Sabina Gucwa, Andrzej Mrzygłód, Bartłomiej Sakwerda, Marta Szwedkowicz, Piotr Wójcik wraz z opiekunami: ks. biskupem Tadeuszem Pieronkiem, Rafałem Budnikiem, Kajetanem Gornigiem, Agnieszką Szalińską i Aleksandrą
Śnieżek. Zwiedzili tam kilka najcenniejszych zabytków Rzymu: słynne Koloseum, Forum Romanum,
Łuk Triumfalny Konstantyna, fontannę Di Trevi, Panteon, Schody Hiszpańskie.
Złożyli wizytę w siedzibie Radia Watykan, wzięli udział w audiencji generalnej na placu
św. Piotra i wysłuchali pozdrowień papieskich, obejrzeli z bliska obiekty watykańskie. Zapoznano
ich z praktycznym funkcjonowaniem administracji papieskiej. Wzruszającym przeżyciem była dla
nich modlitwa przy grobie Jana Pawła II w kryptach watykańskich. Spotkali się też z Hanną Suchocką – ambasadorem Polski w Stolicy Apostolskiej. Na zakończenie pobytu we Włoszech pojawili się
na Kapitolu – historycznym miejscu podpisania Traktatów Rzymskich.
– Wyjazd do Rzymu okazał się wspaniałą okazją do poszerzenia naszej wiedzy i poznania ciekawych
ludzi. Konkursy o tematyce europejskiej stwarzają nam, młodym ludziom, nie tylko możliwość zdobycia
praktycznej wiedzy, ale również cenną szansę osobistego obejrzenia miejsc uwiecznionych na kartach
historii naszego kontynentu – stwierdzili uczniowie ZSO nr 4 po powrocie do Gliwic. (luz)

Niezbędnik dyrektora
W Wydziale Edukacji UM powstał niekonwencjonalny dokument o nazwie „NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA”. Jest to kompendium podstawowych informacji potrzebnych obecnym
dyrektorom szkół i innych placówek edukacyjno-wychowawczych, a także osobom, które dopiero zamierzają ubiegać się o objęcie kierowniczego stanowiska w oświacie. Dokument może być
również przydatny pracownikom realizującym zadania w imieniu dyrektorów jednostek oświatowych. Umieszczono w nim: wykaz aktów prawnych regulujących sposób działania publicznych
szkół i innych placówek edukacyjno-wychowawczych, zasady ich organizacji i funkcjonowania,
wiadomości na temat oświatowych związków zawodowych, poradnik stypendialno-zasiłkowy,
informacje o edukacyjnych programach unijnych, a także zbiór przepisów określających kompetencje dyrektorów. „NIEZBĘDNIK GLIWICKIEGO DYREKTORA” został zamieszczony na stronie internetowej www.um.gliwice.pl w dolnej zakładce „edukacja”. (luz)

Przedświąteczny
kiermasz
Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na przedświąteczny
kiermasz pod hasłem „Spieszmy do Betlejem”. Odbędzie się on
w czwartek, 13 grudnia, w siedzibie MDK przy ul. Barlickiego.
– Tego dnia nasza placówka zamieni się w prawdziwy dom pachnący choinką i sianem, z odświętnym obrusem na stole, wypełniony
gwarem dzieci – zachęca Anna Zgraja z MDK. Spotkanie rozpocznie się
o godz. 17.00. Przewidziano aukcję prac plastycznych wykonanych przez wychowanków „emdeku” oraz występ zespołu folklorystycznego działającego w tej placówce, który zaprezentuje
dawne polskie pastorałki. Będzie też okazja do odwiedzenia śląskiej kawiarenki i skosztowania tradycyjnej moczki. (al)
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Cała Polska czyta dzieciom!
Z całą pewnością czynią to też laureaci V Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Literackiego „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA”. Autorów blisko 500 prac oceniono w trzech kategoriach wiekowych: klas I – II, III – IV i V – VI. Nagrody
wręczano pod koniec listopada. W kameralnej uroczystości zaaranżowanej
w gliwickim „FORUM” uczestniczyli utalentowani uczniowie i ich bliscy,
a także przedstawiciele władz miejskich i oświatowych.
– Tegoroczny finał konkursu zbiegł się w czasie z zakończeniem akcji czytelniczej „FORUM czyta dzieciom” (lokalny odpowiednik ogólnopolskiego przedsięwzięcia pod podobną nazwą). Tym razem książki
dla dzieci czytali: Conrado Moreno (znany z telewizyjnego show „Europa da się lubić”) i piosenkarz Iwan
Komarenko oraz dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach, Beata Oparczyk – relacjonuje Jolanta
Wojkowska z SP nr 7. Podkreśla, iż jury konkursu miało duży problem z wybraniem najładniejszych
prac. Opinię tę podziela Beata Oparczyk, pomysłodawczyni konkursu. – Zastosowane techniki plastyczne były szalenie różnorodne, co bardzo skomplikowało podjęcie ostatecznej decyzji – dodaje z powagą.
Cieszy ją rozpiętość tytułów, ilustrowanych bądź parafrazowanych przed uczestników rywalizacji.
– Dzieci nawiązywały zarówno do klasyki literatury typu „Kubuś Puchatek” A. A. Milne’a, „Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery czy „Pinokio” C. Collodiego, jak i tytułów nowych, bliżej nieznanych
rzeszy czytelników. To świadczy o wszechstronnych zainteresowaniach czytelniczych śląskich uczniów
i jest powodem do wielkiej dumy ich nauczycieli – podsumowuje dyrektor SP nr 7. (kik)
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GARNITUR, KTÓREGO NIE BYŁO
Tuż przed północą 12 grudnia 1981, gdy do pierwszych
mieszkań gliwickich działaczy łomotało już ZOMO, a telefony
nie działały, anestezjolog Władysław Kostrzewski drogą radiową
wezwał karetkę pogotowia. Ścigając się z bezpieką, sprowadził
do Szpitala nr 1 kilkanaście osób, które natychmiast zabrały się
do dzieła. O świcie 13 grudnia – przy użyciu dziecięcej drukarenki – wykonano kilkaset ulotek formatu A5 z hasłami: „Precz
z komuną”,„Przywrócić Solidarność”itp. Drukowali: Andrzej Jakubiec, Bogusław Choina, Tadeusz Drzazgowski i inni. 14 grudnia
rozpoczęto druk z matryc białkowych. Teksty pisał B. Choina. Był
to „Biuletyn II Garnituru Delegatury Gliwickiej RKW NSZZ
Solidarność”. W istocie żaden„Drugi Garnitur” nie był przygotowany. Ci, którzy przebywali na wolności i dysponowali umiejętnością drukowania, tak się nazwali, by oddziaływać na morale
społeczeństwa i dezinformować bezpiekę. Po aresztowaniu Choiny (17 grudnia 1981) „Biuletyn” – do
numeru 10. – redagował Andrzej Szlachta. Od kwietnia ’82„Biuletyn” drukowało Wydawnictwo Akademickiej Grupy Oporu Politechniki Śląskiej (AGO),
a redakcję przejął Andrzej Jarczewski (szef AGO),
który w maju nadał pismu tytuł „Manifestacja
Gliwicka. Biuletyn Gliwickiej Delegatury RKW
NSZZ Solidarność”.
W celu zmylenia bezpieki redakcja była kilkakrotnie zmieniana przez głównego animatora
ówczesnej konspiracji, Tadeusza Drzazgowskiego,
ps. „Spokojny”. Również druk odbywał się w wielu
miejscach, zwłaszcza w mieszkaniach prywatnych,
akolportażbyłcelowoniesystematycznieprowadzony w różnych dzielnicach. Maszynę, papier (150 ryz),
matryce, farbę i ramki dostarczał początkowo Drzazgowski z prywatnych zapasów zgromadzonych przed wprowadzeniem stanu
wojennego. Powielaczem dysponowało Wydawnictwo AGO; był
on wcześniej własnością Niezależnego Zrzeszenia Studentów
i został w ostatniej chwili uratowany przed bezpieką.

BALONY, KTÓRE BYŁY
Jedną z ciekawszych form kolportażu była gliwicka specjalność – poczta balonowa. 31 grudnia 1981 roku wysłano
w przestrzeń kilkaset ulotek za pomocą sylwestrowych baloników wypełnionych gazem sieciowym. Kolorowe balony
z ulotkami wysyłano z kamienicy przy ul. Gottwalda 17 (obecnie Częstochowska). Radziecki papieros marki Kosmos przepalał nitkę i wiszące na niej ulotki opadały w różnych dzielnicach.
Pocztę balonową ponowiono 27 stycznia. Wysyłano wówczas
„Biuletyn Informacyjny SOLIDARNOŚĆ” nr 2/82. Okazało się
jednak, że karnawałowe baloniki zniknęły z kiosków i trzeba
było korzystać z takich balonów, jakie były dostępne. Niestety
– ich nośność była mniejsza niż sylwestrowych i trzeba było je
spinać po kilka. Przepuszczały. Wiadomo… jak to prezerwatywy. Jeden plik balonów przyczepił się do wysokiej anteny na
Szpitalu Wojskowym przy ul. Zygmunta Starego. Próby zdjęcia tej przesyłki okazały się widowiskową atrakcją, a bezpieka
przez kilka następnych lat prowadziła Sprawę Operacyjnego
Rozpracowania (SOR) kryptonim „BALON”.
Klasycznym kolportażem zajmowało się kilkanaście grup,
którymi kierowali (oprócz osób już wymienionych): Kazimierz
Michalczyk, Tadeusz Bełz, Piotr Kowrygo, bracia Jan i Józef
Jaroszewiczowie, Piotr Hatossy, Tadeusz Listowski, Zbigniew
Sawicki, Andrzej Grabara, małżeństwo Woźnicowie, Janina
Fraszkowska, Marek Rak i Kazimierz Matuszny z AGO. Było też
sporo kolporterów indywidualnych, którzy w różnych okresach
działali krótko i ich nazwiska nie są na razie znane. Teksty przepisywały na matryce m.in.: Anna Dubińska i Iwona Tarnawska,
która również redagowała niektóre biuletyny. Zresztą większość działaczy w różnych latach robiła różne rzeczy, np. bracia Jaroszewiczowie przez kilka lat prowadzili dużą drukarnię,
Tadeusz Bełz produkował urządzenia do zadań specjalnych,
a Piotr Kowrygo przejął później od Drzazgowskiego kierownictwo całej Delegatury.

MANIFESTACJE, KTÓRE SIĘ ODBYŁY
Wolny od cenzury druk miał wielkie znaczenie psychologiczne, ale nie dawał ludziom przeżycia wspólnotowego.
Pojawiały się różne pomysły na strajki, świeczki w oknach itp.
Dopiero jednak udział w wielkiej manifestacji mógł przynieść
prawdziwą satysfakcję. I taką manifestację przeprowadzono
w Gliwicach Trzeciego Maja 1982. Pomysłodawcą i głównym
organizatorem był – jak zwykle – szef Delegatury, Tadeusz
Drzazgowski, który rozdzielił zadania między 11 grup, jakimi
dowodził. Zgodnie z programem, opublikowanym w ulotkach
i biuletynach – ludzie mieli się pojawić na ulicy Zwycięstwa po

godz. 17.00 i spacerować wyłącznie po chodnikach ruchem
okrężnym, przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara,
co miało symbolizować pragnienie powrotu do stanu sprzed
13 grudnia. Na trasie
od dworca do Rynku
i z powrotem należało mieć domy po prawej, a rynsztok po lewej stronie. Masa krytyczna została przekroczona około 17.15
dzięki skumulowaniu
dużej grupy z jednej
strony przejścia dla
pieszych przez ulicę
Konstytucji (obec-

nownej napaści na ludzi spokojnie powracających z kościoła
nie dało się jednak uniknąć. Należało spodziewać się większych sił ZOMO niż Trzeciego Maja. A jeśli już tyle pał zbierze się
w jednym mieście, to z całą pewnością zostaną użyte. I tak
też się stało. Około 19.30 zmierzchało. W wielu dość przypadkowych punktach odbywały się różne utarczki do północy.
Rozpylono ogromne ilości gazu łzawiącego, parę osób pobito
ciężko, zwłaszcza tych, którzy stali na przystankach, nie wiedząc o niczym. Nie uciekali, więc oberwali najwięcej.
Niektórzy działacze próbowali w myśl zasady do trzech
razy sztuka i chcieli zorganizować kolejną manifestację 11 listopada na ulicy Zwycięstwa. Było to, oczywiście, niemożliwe.
Należało spodziewać się, że bezpieka stanie na głowie, żeby
nikt po południu nie zbliżył się nawet do głównej ulicy Gliwic.
I tak też się stało. Przewidując to – Akademicka Grupa Oporu
urządziła manifestację wewnątrz budynku Wydziału Automatyki już o godz. 12.00.
Studenci i naukowcy
wędrowali zgodnie
korytarzami i schodami w ustalonym kierunku. Esbecy próbowali kontrolować sytuację, ale milczący
tłum zepchnął ich na
parapety i tam doczekali końca spokojnej imprezy, po której
wszyscy karnie udali
się na zajęcia zgodnie
z grafikiem.

nie ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego; na trasie
MALOWANE AUTOBUSY,
były tylko jedne światła
DOMY I PŁOTY
i nikt ich nie wyłączył!).
Najbardziej widowiskowa akcja Delegatury odbyła się
Zatrzymanie na minutę
8 października ’82, gdy grupa malarzy (pod wodzą – jak
dość bezładnego spazwykle – Drzazgowskiego) ostemplowała 150 autobusów
ceru pokazało, że we
w gliwickiej zajezdni. Wykonane przez Tadeusza Bełza pie„właściwym” kierunku
częcie miały szerokość ponad pół metra i pozwalały błyskapodąża sto razy więcej
wicznie ostemplować wszystkie autobusy napisami „Soliosób niż „pod prąd”.
darność żyje”. Była to natychmiastowa odpowiedź na nową
Przez następne pół goustawę o związkach zawodowych, na mocy której rozwiądziny spokojna i milzano wszystkie związki działające do 13 grudnia ’81.
cząca manifestacja naGliwice mogły się też pochwalić największym w Polrastała, by nagle zniknąć
sce niecenzuralnym malunkiem. W nocy z 23 na 24 lipca
kilka minut przed szó1982 roku Niezależna Grupa Malarzy Pejzaży wypisała wielstą. Wtedy to, zgodnie
kimi literami hasło SOLIDARNOŚĆ ŻYJE na wieżowcu przy
z wezwaniem, należało
Alei Majowej 14. Napis zaczynał się na piętrze dziesiątym,
skierować się do kościoa kończył na czwartym. Była to jedyna większa akcja, o któła pw. św. Piotra i Pawrej nic nie wiedział Drzazgowski i którą przeprowadzono
ła. Tam ks. Konrad Kołowbrew jego wyraźnym zarządzeniom. Otóż szef Delegadziej odprawił mszę św.
tury zakazywał najcenniejszym działaczom prowadzenia
w intencji Ojczyzny.
działań ryzykownych, a pejzażystami-alpinistami okazali się
Było jasne, że po
(po 25 latach!) drukarze z Wydawnictwa AGO: Jarosław Cysukcesie manifestacji
rankiewicz, Krzysztof Cegielski, Piotr Jankowski oraz Henryk
3-majowej gliwiczanie
Metz. Drukowali oni m.in. „Manifestację”, „AGO”, „Tygodnik
czekają na następną.
Wojenny”. Spod ich powielacza wyszły też zeszyty literacNie można było tego
kie pod redakcją Andrzeja Jarczewskiego: „Reduta Śląska”
zlekceważyć. Z całą pe– wiersze, 32 str., 1982 i „Stan Ducha” – opowiadania, 24 str.,
wnością starannie przy1983. Nakład po 1000 egz. Pejzażyści obsmarowywali różgotowywali się równymi napisami całą Politechnikę, a jak zabrakło miejsca – szli
nież esbecy i zomowz pędzlami w miasto. Nawet„Tygodnik Mazowsze”pisał wtecy. Wszyscy oczekiwali
dy, że w Gliwicach bezpieka nie nadąża z zamalowywaniem
zarządzenia marszu na
Realia stanu wojennego były ewidentnym
haseł, których masowy wysyp odnotowywano codziennie,
31 sierpnia 1982 po
zaprzeczeniem gierkowskiego hasła „Aby Polska
rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej”
a raczej conocnie w różnych punktach miasta.
godzinie 17.00 i zakońNależałoby jeszcze napisać o wielu dalszych działaniach,
czenia w dzisiejszej katedrze o 18.00. Tym razem jednak spodziewaliśmy się, że bez- ale niniejszy artykuł jest tylko rocznicowym przypomnieniem
pieka musi zamknąć trasę przed 18.00. Wtedy pod blokadą ciekawszych wydarzeń sprzed ćwierćwiecza. Zachęcam
zgromadzi się tłum, wystarczy paru prowokatorów i do akcji uczestników gliwickiej konspiracji, by spisywali swoje dzieje
zostaną włączone bardzo poważne siły. To mogło się skończyć i publikowali je w internecie. Obszerniejszą wersję niniejszenawet strzelaniem do ludzi. Nie można było wszak wykluczyć, go tekstu znajdziecie Państwo na mojej stronie (adres poniże Jaruzelski tym razem wybierze Gliwice do pokazowej pacy- żej). Tamże informacje o powstającej „Encyklopedii Solidarności”, która za parę lat przyniesie pełny obraz walki z komuną
fikacji (jak wiemy – wybrał wtedy Lubin).
Podstawowym problemem było więc odgadnięcie, w Gliwicach, na Śląsku i w całej Polsce.
a nawet zasugerowanie bezpiece miejsca blokady. Cały proces
Opracował Andrzej Jarczewski
decyzyjny opisuję na podanej niżej stronie internetowej. Ostana podstawie relacji
tecznie wybór padł na most nad Kłodnicą na ul. Dworcowej
Tadeusza Drzazgowskiego,
(wówczas 1 Maja). Dość trudny plan manifestacji przedstawiono
uzupełnionej innymi oświadczeniami
najpierw w ulotkach, a następnie 30 sierpnia 1982 ogłoszono
i dokumentami z IPN
z Gliwickiej Radiostacji „Solidarność” (nadajnik skonstruował
www.ajarczewski.republika.pl
Witold Kuczyński). Nie podano tylko miejsca spodziewanej konfrontacji, bo wtedy zapewne bezpieka zrobiłaby coś przez nas
Dziękujemy Czesławowi Siemianowskiemu
niezaplanowanego i sytuacja wymknęłaby się spod kontroli.
za udostępnienie historycznych zdjęć
z okresu stanu wojennego (str.3)
Na szczęście manifestacja przebiegała zgodnie z planem. Po-
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fot. Czesław Siemianowski

dokończenie ze str. 1
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Samorządność ma różne oblicza. Jednym z jej przejawów jest działalność rad osiedlowych w naszym mieście. Wyłonieni w bezpośrednich
wyborach radni osiedlowi podejmują rozmaite działania na rzecz poprawy warunków codziennego życia w swoich dzielnicach. W tym celu
często kontaktują się z przedstawicielami władz miejskich. Przesyłają uwagi i opinie, interweniują w różnych sprawach społecznych. Reprezentują interesy mieszkańców poszczególnych dzielnic – Bojkowa, Brzezinki, Czechowic, osiedla Kopernika, Ligoty Zabrskiej, Łabęd, osiedla
Obrońców Pokoju, Ostropy, Sikornika, Sośnicy, Trynku, Wilczego Gardła i Żernik. Ich pytania, wątpliwości i sugestie trafiają do odpowiednich
służb i instytucji w mieście.

Rady osiedlowe w akcji
W ubiegłym tygodniu społecznicy z rad osiedlowych spotkali się w gmachu UM z przedstawicielami władz miejskich. Mówiono przede wszystkim o rozmaitych problemach mieszkańców. Na różnorodne pytania odpowiadał m.in. prezydent miasta, Zygmunt Frankiewicz. Uczestniczący w spotkaniu reprezentanci rad osiedlowych otrzymali pisemne wyjaśnienia na temat
zgłoszonych wcześniej postulatów i wątpliwości.

Czy Bojków zostanie objęty robotami kanalizacyjnymi w ramach prowadzonej w mieście euroinwestycji?
– Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach przystąpiło do drugiego etapu przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”, finansowanego
w dużej części ze środków europejskiego Funduszy Spójności.
Inwestycja ma być realizowana do 2013 roku. Jednym z jej elementów będzie budowa systemu kanalizacyjnego w Bojkowie.
Na początku listopada br. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy projektu zadania. W ramach kontraktu planuje się budowę ciągów głównych kanalizacji sanitarnej w dzielnicy wraz
z odgałęzieniami zakończonymi studzienkami kanalizacyjnymi. Dokumentacja projektowa musi być gotowa w ciągu
15 miesięcy. Roboty kanalizacyjne powinny ruszyć w czwartym
kwartale 2009 roku – przewiduje Henryk Błażusiak, prezes
PWiK w Gliwicach.
Mieszkańcy osiedla Kopernika wyrażają od lat swoje niezadowolenie ze sposobu funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Istotnych zmian wymaga rozkład jazdy, przebieg tras oraz
lokalizacja końcowego przystanku autobusów KZK GOP, obsługujących dzielnicę. Konieczne jest również wprowadzenie
do eksploatacji autobusów niskopodłogowych. Wysuwane argumenty o„doskonałych rozwiązaniach gwiaździsto-promienistych” nie trafiają nam do przekonania. Czy sytuacja w tej
dziedzinie ulegnie wreszcie zmianie? (Osiedle Kopernika)
– Komunikację autobusową na terenie Gliwic skonstruowano
na zasadzie przesiadek. Z odległego od centrum miasta osiedla
trzeba najpierw dotrzeć do śródmieścia, a potem kontynuować
podróż inną linią autobusową do kolejnej dzielnicy. Postulowane utworzenie obwodowych linii komunikacyjnych (z całkowitym pominięciem śródmieścia) jest nieracjonalne. Nie można
kierować się tylko wyłącznym zamiarem uniknięcia przesiadek
w trakcie podróży po mieście. Proponowana zmiana rozkładów jazdy spowodowałaby zmianę rozkładów także na innych skoordynowanych liniach i mogłaby wzbudzić protesty
np. mieszkańców Sikornika bądź Sośnicy, którym nie będzie to
odpowiadać. Z informacji uzyskanych w KZK GOP wynika, że
uwzględnienie zgłoszonych przez Radę Osiedlową postulatów
doprowadziłoby do wzrostu tzw. pracy przewozowej w Gliwicach i zwiększenia wysokości dotacji wnoszonej przez gminę
Gliwice do KZK GOP. Autobusy niskopodłogowe jeżdżą obecnie
na liniach 71, 677, 692 oraz 710. Zwrócimy się z wnioskiem do
KZK GOP (organizatora komunikacji) o wprowadzenie takiego
taboru na pozostałych liniach obsługujących osiedle Kopernika
– wyjaśnia Irena Dąbrowska, naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM.

Czy władze miejskie podejmują starania o pozyskanie od Kompanii Węglowej terenów wokół planowanego basenu przy
ul. Dzionkarzy? Na tym obszarze ma powstać – według projektu – dzielnicowe centrum sportowo-rekreacyjne. Ostatnio
zaś pojawiły się informacje, że Kompania zamierza wykorzystać ów teren do innych celów (Sośnica).
– Obiekty sportowo-rekracyjne w tej części miasta zaprojektowano na działkach, które są własnością Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej. W podpisanym wspólnie z prezydentem Gliwic liście intencyjnym Kompania zobowiązała się informować miasto Gliwice o ewentualnych zamiarach ich zbycia. Ogłoszenie przez Kompanię
Węglową przetargu na sprzedaż działek przyjmujemy jako
niespełnienie zawartych porozumień z miastem Gliwice. Zwróciłem się do odpowiednich służb komunalnych z wnioskiem
o pozyskanie sośnickich działek w celu ich zagospodarowania
na potrzeby sportowo-rekreacyjne – stwierdza Piotr Wieczorek,
zastępca prezydenta miasta.
Kiedy można się spodziewać ograniczenia ruchu ciężkich samochodów w Łabędach? Zakończono przecież remont DK 88,
a wcześniej oddano do użytku ul. Czołgową. Czy w tej sytuacji
łabędzkie ulice: Główna, Strzelców Bytomskich, Staromiejska
i Starogliwicka zostaną wreszcie odciążone?
– Zarząd Dróg Miejskich zlecił katowickiej firmie KARO opracowanie koncepcji organizacji ruchu na terenie Łabęd, która ma
uwzględnić m.in. możliwość wprowadzenia ograniczenia tonażowego pojazdów w tej dzielnicy. Poszczególne elementy koncepcji będą konsultowane z Radą Osiedlową. Projekt powinien
być gotowy do końca kwietnia 2008 roku – odpowiada Elżbieta Tomaszewska.
Czystość Łabęd pozostawia sporo do życzenia. Zakres prowadzonych prac porządkowych jest zbyt wąski. Na około 90 ulic
jest sprzątanych nieco ponad 30. Regularność wykonywania

Autobusy niskopodłogowe jeżdżą obecnie m.in. na liniach 71, 677, 692 oraz 710

Budynek po byłym Domu Kultury przy ul. Mazowieckiej
w Żernikach nie ma gospodarza. Obiekt niszczeje w szybkim
tempie. Czy władze miejskie mają konkretne plany wobec tej
nieruchomości?
– Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM podjęto
działania, które miały na celu sprawdzenie możliwości ewentualnego utworzenia w budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego. Fachowcy stwierdzili jednak, że nie
będzie to chyba możliwe. Zleciłem więc wszczęcie postępowania sprawdzającego możliwość zbycia nieruchomości w drodze
przetargu. Wystawienie obiektu na sprzedaż wymagać będzie
wcześniejszej uchwały Rady Miejskiej. Zbycie budynku może nastąpić najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku. Do czasu wyłonienia nabywcy budynek będzie administrowany przez
ZBM II TBS w Gliwicach – informuje Adam Neumann, zastępca
prezydenta miasta.
Czy istnieje możliwość przywrócenia sponsorowanego przez
miasto Gliwice akcyjnego wywozu tzw. śmieci wielkogabarytowych? (Ligota Zabrska)
– Jest to niemożliwe. W przeszłości samorząd rzeczywiście organizował cykliczne zbiórki odpadów wielkogabarytowych
na terenie całego miasta. Zmieniło się jednak ustawodawstwo. Weszły w życie nowe przepisy określające zasady
gospodarowania odpadami. Obowiązek selektywnego
odbierania odpadów wielkogabarytowych od właścicieli
nieruchomości spoczywa teraz na przedsiębiorcach prowadzących działalność w tej dziedzinie. Każdy z zainteresowanych mieszkańców powinien więc zwrócić się w tej
sprawie do swojej administracji osiedlowej (dzielnicowej),
utrzymującej bieżące kontakty z firmą zajmującą się na
co dzień wywożeniem stamtąd śmieci – objaśnia Irena
Dąbrowska.
Jakie będą dalsze losy budynku byłej szkoły handlowej w Sośnicy?
– Obiekt przy ul. Sztygarskiej 10 został wystawiony na
sprzedaż. Od 2006 roku ogłaszano trzykrotnie przetarg
na zbycie nieruchomości. Z powodu braku ofert nie wyłoniono nabywcy budynku. W tej sytuacji przedstawiono
propozycję zbycia obiektu w drodze zamiany. W najbliższym czasie sprawa powinna zostać rozstrzygnięta – zapowiada Adam Neumann.
Zrelacjonował (luz)

Jak wspierać przedsiębiorczość?

Prezydent Miasta Gliwice
informuje, że
na sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 20 grudnia 2007 r., zostanie
wniesiony pod obrady projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego
dzielnicę Łabędy.

Reorganizacja
Prezydent Gliwic podjął decyzję o częściowej reorganizacji Urzędu Miejskiego.
Z początkiem grudnia połączono w jedną całość dwie dotychczasowe jednostki
organizacyjne UM – Biuro Prasowe (BP) oraz Wydział Kultury, Sportu i Promocji
Miasta (KR). Efektem fuzji jest Wydział Kultury i Promocji Miasta (KP). Obowiązki
jego naczelnika pełni Marek Jarzębowski, sprawujący nadal funkcję rzecznika
prasowego UM. Warto dodać, że dotychczasowe Biuro Prasowe w całości znalazło się w strukturze organizacyjnej nowego wydziału w magistracie. (luz)
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robót nie w pełni odpowiada przyjętym harmonogramom.
Bardzo brudne są przystanki autobusowe. Zieleń na terenie
dzielnicy wymaga pielęgnacji i renowacji.
– Istnieje możliwość zwiększenia liczby ulic objętych w Łabędach
pracami porządkowymi. Do wykazu dróg podlegających mechanicznemu zamiataniu można dołączyć jeszcze 10-15 następnych
ulic. Taki szczegółowy wykaz zostanie sporządzony w pierwszym
kwartale przyszłego roku, we współpracy z Radą Osiedlową. Pielęgnacją i renowacją zieleni na terenach miejskich zajmuje się m.in.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Wykonuje on swoje zadania
zgodnie z opracowanym harmonogramem. Prace interwencyjne
są zaś wykonywane na bieżąco w ramach posiadanych środków
finansowych – tłumaczy Irena Dąbrowska.

fot. W. Baran

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie osiedlowych ulic?
(Łabędy, osiedle Kopernika)
– Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowy z dwiema firmami, które
są odpowiedzialne za zimowe utrzymanie ulic dróg publicznych
na terenie Gliwic. Są to: REMONDIS Gliwice oraz Zakład Usługowy „KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH – Jacek Wieczorek”
z Bytomia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się
na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w dziale „Zima”
– informuje Elżbieta Tomaszewska, dyrektor ZDM.

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich zainteresowanych do wysłuchania kolejnego wykładu z cyklu „Przedsiębiorczość w teorii i praktyce”. O potrzebach, możliwościach i sposobach
wspierania przedsiębiorczości opowie prof. Jan Kaźmierczak, kierownik Katedry Podstaw Systemów Technicznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a zarazem poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Wykład zostanie wygłoszony w piątek, 14 grudnia, w Centrum
Edukacyjnym im. Jana Pawła II przy ul. Jana Pawła II nr 5a. Początek – godz. 9.00. (luz)

Utrudnienia komunikacyjne
– Do końca lipca 2008 roku będą prowadzone roboty drogowe przy ul. Bojkowskiej na odcinku od
ul. Rolników do Gierałtowic – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Prace są związane z budową
skrzyżowania z przyszłą autostradą A1. Do momentu ich zakończenia mają obowiązywać objazdy: dla
samochodów ciężarowych przez nowy łącznik Bojkowska – Okrężna – Pszczyńska w stronę Przyszowic
i Gierałtowic, a dla pojazdów osobowych przez ul. Rolników i Graniczną do ul. Pszczyńskiej i Gierałtowic
– zgodnie z ustawionym oznakowaniem. (kik)
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Przeczytaj, wytnij i zachowaj! – to kompendium może się przydać

Świąteczny poradnik konsumentów
Kochamy polską tradycję, kochamy święta. Wielu z nas już od dłuższego czasu rozmyśla o przygotowaniu zwyczajowej potrawy czy wyszukaniu
prezentów dla rodziny i przyjaciół. To właśnie w grudniu kupujemy dużo więcej towarów niż w innych miesiącach. Przedświąteczna gorączka
i pośpiech sprawiają, że sklepowe wybory nie zawsze są trafione. Kiedy możemy oddać towar do sklepu?
ŻYWNOŚĆ reklamujemy, gdy stwierdzimy, że jest nieświeża. Musimy to zrobić niezwłocznie, jednak nie później niż:
– w ciągu 3 dni od otwarcia opakowania (jeżeli towar
był paczkowany) – otwieramy żywność jeszcze przed
upływem terminu jej przydatności,
– w ciągu 3 dni od dnia sprzedaży, otrzymania towaru
(jeżeli jest sprzedawany luzem).
Jeżeli reklamowana żywność nie zostanie natychmiast
wymieniona na pełnowartościową, to należy pozostawić
w sklepie pisemną reklamację opisującą wadę towaru.
Można również zgłosić fakt sprzedaży zepsutej żywności
w sanepidzie. W każdym przypadku konieczne jest posiadanie rachunku.

TOWARY NIEŻYWNOŚCIOWE można reklamować na dwa sposoby – według własnego wyboru! Nie
należy jednak równocześnie korzystać z dwóch trybów
postępowania.
Pierwszy sposób to: reklamacja u sprzedawcy
Podstawą jest posiadanie rachunku lub faktury. To dowód na to, że właśnie w tym konkretnym sklepie kupiliśmy
wadliwą rzecz. Sprzedawca – zgodnie z ustawą – odpowiada jedynie za wady istniejące w momencie sprzedaży
towaru, jeżeli ujawnią się w ciągu dwóch lat od jego wydania. W pierwszej kolejności możemy zażądać naprawy
rzeczy albo jej wymiany na nową. Zdarza się, że naprawa
bądź wymiana są niemożliwe – naprawa jest np. zbyt droga
w stosunku do ceny albo sprzedawca nie zdoła naprawić
lub wymienić rzeczy w umówionym czasie. Tryb reklamacyjny naraża kupującego na znaczne niedogodności. Wtedy
w grę wchodzi obniżenie ceny lub żądanie jej zwrotu.
Reklamację trzeba koniecznie złożyć pisemnie, dołączając do niej kserokopię rachunku. Należy opisać wady
i sposób dotychczasowego użytkowania rzeczy oraz domagać się określonego sposobu usunięcia usterki (naprawa, wymiana). Kopię dokumentu z podpisem sprzedawcy
i datą złożenia reklamacji zatrzymujemy dla siebie. Jeżeli
właściciel sklepu nie rozpatrzy naszej reklamacji w ustawowo określonym terminie 14 dni, to oznacza, że uznał ją za
uzasadnioną i powinien spełnić nasze żądanie. W piśmie
reklamacyjnym warto ustalić czas naprawy, po przekroczeniu którego mamy prawo żądać zwrotu pieniędzy.
Drugi sposób to: reklamacja u gwaranta
Odpowiedzialność gwaranta jest całkowicie dobrowolna. Tylko do niektórych towarów (przeważnie mechanicznych) otrzymujemy dodatkowe uprawnienie – tzw. gwarancję jakości. Wytwórca rzeczy, dystrybutor, importer,
a nawet sprzedawca mogą zobowiązać się pisemnie do
pewnych świadczeń na wypadek, gdyby w określonym
terminie ujawniły się w niej wady fizyczne. Gwarancja jakości może mieć charakter imienny lub być wystawiona na
okaziciela (najczęściej). Zawsze musi natomiast wskazywać,
u kogo można dochodzić ewentualnych roszczeń. To gwarant określa czas trwania swojej odpowiedzialności.
Warto wiedzieć, że zwykle uprawnienia gwarancyjne
są mniej korzystne niż te ustawowe, wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy. W ramach gwarancji możemy
najczęściej liczyć na bezpłatną naprawę w wyznaczonym
punkcie serwisowym (często odległym). Nie ma mowy
o wymianie towaru na nowy, chyba że np. po pięciu naprawach, bo tak ustali gwarant. Nie możemy żądać zwrotu
pieniędzy. Treść dokumentów gwarancyjnych bywa różna
i dlatego należy je uważnie czytać. O korzystnej gwarancji mówimy wówczas, gdy czas jej trwania przekracza 2 lata. Przez dwa lata obowiązuje przecież odpowiedzialność
sprzedawcy (patrz: pierwszy sposób).

CZY MOŻEMY ZWRÓCIĆ
PEŁNOWARTOŚCIOWY TOWAR?
Przed świętami kupujemy prezenty dla wielu osób. Łatwo popełnić błąd – wybrać nieodpowiedni rozmiar, kolor
lub w ogóle nie pomyśleć o guście i potrzebach obdarowywanego. Po prostu zdarza się, że nasz zakup okazuje
się kompletnym niewypałem. Zawsze w podobnych przy-

padkach błąd leży po stronie nabywcy. Nie można obciążyć sprzedawcy konsekwencjami naszych złych decyzji.
Generalnie nie mamy podstaw, aby żądać zwrotu pieniędzy. Takiego prawa wynikającego z ustawy nie posiadają
konsumenci w żadnym kraju Unii Europejskiej, kupujący
w normalnym sklepie. Mamy w nim możliwość porównywania towarów i cen, dokładnego obejrzenia rzeczy,
przymierzenia itp.
Są jednak dwie możliwości uzyskania
prawa zwrotu towaru.
Pierwsza: prawo zwrotu towaru daje nam sam sprzedawca. Czasami przedsiębiorca, by zachęcić do kupowania
w swoim sklepie, informuje, że u niego można oddać towar
np. do pięciu dni od zakupu i uzyskać zwrot kosztów.
Druga: zawieramy ze sprzedawcą indywidualną umowę w formie pisemnej. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy
np. kurtka, którą wybraliśmy dla dziecka, jest właściwego
rozmiaru lub czy po prostu mu się spodoba, uzależnijmy
zakup od zgody sprzedawcy na ewentualny zwrot towaru. Jego pisemne zapewnienie powinno znaleźć się na odwrocie paragonu, faktury lub w osobnym oświadczeniu.
Taki zapis powinien brzmieć „Konsument ma prawo oddać
towar do dnia… za zwrotem ceny”. Na kartce musi znaleźć
się data, podpis sprzedawcy i pieczątka sklepu. Pamiętajmy jednak, że zyskaliśmy czas jedynie na podjęcie decyzji.
Towar nie może być używany. Powinniśmy go oddać z nienaruszoną metką i w oryginalnym opakowaniu.
Istnieją dwa wyjątki (określone prawem), kiedy
możemy zwrócić towar i zażądać zwrotu pieniędzy:
– Umowa kupna-sprzedaży została zawarta na odległość, bo sprzedawca w taki właśnie sposób zorganizował swoją działalność. Tak dzieje się w sytuacjach, gdy
kupujemy towar np. przez Internet, telefon, z katalogu
wysyłkowego. Umowa charakteryzuje się wówczas tym,
że dwie strony transakcji nie są obecne w jednym miejscu,
a ponadto nabywca nie ma możliwości dotknięcia towaru, sprawdzenia jego jakości.
– Umowa jest zawierana w drodze sprzedaży bezpośredniej, np. sprzedawca przychodzi do naszego domu, zaprasza nas na prezentację towarów do hotelu lub
restauracji, sprzedaje na plaży lub na ulicy (akwizycja).
W takim przypadku dwie strony są obecne w czasie zawierania umowy, ale miejsce sprzedaży może uniemożliwić
swobodne podjęcie decyzji o kupnie. Nie mamy dużego
wyboru towarów pozwalającego porównać ceny, dochodzi także element zaskoczenia.
Zawierając umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, mamy prawo nawet bez podawania przyczyny odstąpić pisemnie od umowy kupna-sprzedaży w ciągu 10 dni (licząc od dnia otrzymania towaru).

CHIŃSKIE ZABAWKI
MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE
Zabawki to przed świętami szczególnie pożądany towar. Dla dzieci jesteśmy w stanie zmobilizować wszystkie
siły, by te święta były piękniejsze od poprzednich. Miło zobaczyć radość w oczach naszej pociechy, kiedy przy choince rozpakowuje prezent. Zabawki uszczęśliwiają, edukują,
a czasami są elementem terapii czy rehabilitacji. Często
jednak bywają niebezpieczne!
Ostatnie doniesienia medialne o niestosowaniu
przez chińskich producentów zabawek norm bezpieczeństwa powinny zniechęcić rodziców do kupowania
produktów „made in China”. Praktycznie jednak w polskich sklepach niewiele jest zabawek innych producentów, a jeżeli są, to kosztują znacznie więcej. W tym roku
po kontroli wycofano z europejskich sklepów 20 milionów zabawek pochodzących głównie z Chin. Polscy inspektorzy ustalili, że co trzecia zabawka w naszym kraju
ma wady. Są to: nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne
(np. zbyt cienkie linki przy huśtawkach, brak hamulców
w hulajnogach), niedbałe wykończenia (np. ostre krawędzie,
pęknięcia plastiku), niewłaściwy skład chemiczny (ołów
lub ftalany zawarte w plastiku lub gumie w kontakcie ze
śluzówką, oczami, skórą dziecka mogą być przyczyną aler-
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gii i różnych schorzeń), źle przymocowane małe elementy
(dziecko może się nimi udławić).
Lista zabawek niebezpiecznych jest długa. Dopiero
w przyszłym roku wejdzie w Polsce w życie nowy system
monitorowania rynku tej branży. Parlament Europejski chce
natomiast stworzyć wspólny znak bezpieczeństwa konsumenta. Bez niego zabawki nie będą mogły znaleźć się
w sprzedaży. Nowy znak ma stanowić uzupełnienie znaku CE, który oznacza tylko tyle, że wyrób dopuszczono do
obrotu na rynku europejskim. Co wobec tego mają zrobić
rodzice? Na razie są zdani na własny rozsądek. Zakup zabawki to obecnie bardzo odpowiedzialna decyzja, zwłaszcza w przypadku malutkich dzieci, które wszystko biorą do
buzi. Nie wystarczy przeczytanie instrukcji obsługi i informacji o towarze. Należy myśleć, przewidywać, analizować,
sprawdzać.

UMOWA BEZ RYZYKA ZAWARTA WIRTUALNIE,
czyli kiedy konsument ma prawo odstąpić
od umowy.
Jeżeli zdecydujemy się na ofertę konkretnego e-sklepu,
to musimy poznać jego regulamin. Ten dokument będzie
stanowił naszą umowę kupna-sprzedaży. Z niego dowiemy
się, jak złożyć zamówienie, jakie formy sprzedaży oferuje
sprzedawca i jakie są koszty przesyłki. Powinny się tam znaleźć również informacje o sposobie reklamowania wadliwego towaru i możliwości odstąpienia od umowy. Wysłanie e-mailem zamówienia jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu sklepu, ale nie z zawarciem umowy.
Wiążąca umowa z e-sklepem jest zawarta dopiero
w momencie, kiedy zostaje wysłane e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Do tego momentu, jeśli
np. oczekiwanie się przedłuża, mamy jeszcze szansę, aby
zmienić zamówienie lub zrezygnować z kupna. W potwierdzeniu podana jest cena produktu, jego ilość, warunki
i koszty przesyłki, warunki płatności oraz adres, na który
towar zostanie wysłany.
Transakcja na odległość może okazać się kupieniem
kota w worku. Dlatego już po odebraniu przesyłki możemy
odstąpić od umowy w ciągu 10 dni, licząc od dnia otrzymania towaru. Nie musimy podawać przyczyny. Należy zrobić
to w formie pisemnej, odsyłając jednocześnie nieużywany towar w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli sprzedawca
w żaden sposób (np. na stronie internetowej) nie poinformuje nas o 10-dniowym terminie, w którym zgodnie z prawem możemy odstąpić od umowy, to czas ten przedłuży
się do 3 miesięcy.
Izabella Leśniewska-Drwięga
miejski rzecznik konsumentów

Chcesz wiedzieć więcej?
Skorzystaj z pomocy miejskiego rzecznika konsumentów. Izabella Leśniewska-Drwięga udziela informacji
w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 w godzinach pracy magistratu (I piętro, pokój 134,
tel. 032-239-11-70).
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www.rodzinazastepcza.gliwice.pl

ABC rodziny zastępczej
Co to jest rodzina zastępcza?
To rodzina tymczasowo albo stale opiekująca się
dziećmi osieroconymi, odrzuconymi lub tymi, którym
rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa i opieki. Rodzina zastępcza kieruje się dobrem
wychowanka i poszanowaniem jego praw, w szczególności prawa do wiedzy o pochodzeniu, podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodziną naturalną oraz
swobodnego kontaktu z rodzicami i osobami bliskimi,
poszanowania godności i ochrony przed wszelkimi formami przemocy. Główną ideą takiej opieki zastępczej
jest jej tymczasowość, co oznacza, iż dziecko powinno
przebywać pod nią do momentu uregulowania sytuacji życiowej we własnej rodzinie. Oczywiście, nie
można wykluczyć też tego, że wychowanek zostanie
w rodzinie zastępczej do czasu osiągnięcia pełnoletności lub do usamodzielnienia się.

Opieka zastępcza
To tymczasowa forma czuwania nad dzieckiem
ustanowiona orzeczeniem sądu w przypadku, gdy
nie mogą jej sprawować (czasowo lub stale) rodzice
naturalni lub gdy wymaga tego dobro dziecka, a inne
formy pomocy rodzinie naturalnej nie rokują szans na
poprawę jego sytuacji. Co się dzieje, gdy znikają przyczyny wprowadzenia opieki zastępczej? Dziecko wraca
do rodziców (jeśli jest to możliwe) bądź jest kierowane
do adopcji. W razie adopcji pierwszeństwo do przyjęcia go pod swój dach mają rodzice zastępczy.
Opieka zastępcza sama w sobie nie jest formą
adopcji i nie ma na celu zastąpienia dziecku jego
rodziny naturalnej!
Rodzina zastępcza korzysta ze wsparcia i pomocy
państwa w opiece nad dzieckiem. Rozróżnia się kilka
rodzajów takich rodzin:
1. spokrewnione z dzieckiem – opiekę przejmują wówczas dalsi członkowie rodziny: dziadkowie,
wujostwo etc;

2. niespokrewnione z dzieckiem – opiekę sprawują
osoby prawnie obce dla dziecka (w takiej rodzinie
może być umieszczone w tym samym czasie troje
dzieci);
3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
– wielodzietne – w takiej rodzinie umieszcza się
w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci (w przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa
liczba dzieci może się zwiększyć),
– specjalistyczne – tutaj umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi
szczególnej opieki i pielęgnacji (w rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci),
– o charakterze pogotowia rodzinnego – w takiej
rodzinie umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na
pobyt okresowy do czasu unormowania ich sytuacji życiowej (nie dłużej niż na 12 miesięcy).

Kto może zostać rodzicem zastępczym?
Pełnienie tej funkcji może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim,
jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
1. mają stałe miejsce zamieszkania, odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło dochodów;
2. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
3. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,
nie są w niej ograniczone ani tym bardziej nie została im ona zawieszona;
4. nie cierpią na dolegliwości uniemożliwiające właściwą opiekę nad dzieckiem (co zostało potwierdzone
zaświadczeniem lekarskim);
5. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wsparcia udzielają...
DZIAŁ PROFILAKTYKI I POMOCY DZIECKU I RODZINIE powstał
w styczniu 2001 roku przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach. Dział ten
utworzono z inicjatywy OPS,
który zabiega o zintegrowanie i skoordynowanie
opieki nad rodziną oraz o traktowanie jej jako procesu ciągłego (począwszy od czuwania nad kobietą
w ciąży, poprzez rodzinę na każdym etapie jej funkcjonowania, aż po osoby starsze). Jednym z najważniejszych zadań Działu jest zapewnienie wsparcia
i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie
i częściowo opieki rodziców.
Na terenie Gliwic działa 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przebywa w nich aktualnie
ok. 250 dzieci. Tak duża liczebność sprawiła, że konieczne stało się poszukiwanie innych form opieki zastępczej,
jak również prowadzenie intensywnej pracy z rodzinami zastępczymi na rzecz powrotu milusińskich do ich
środowisk. Zdarza się też, że Dział Profilaktyki podejmuje działania na rzecz umieszczenia dzieci w rodzinach adopcyjnych. Zachodzi to wówczas, gdy nasilają
się dysfunkcje w ich rodzinach naturalnych.
Dział współpracuje m.in. z Ośrodkiem OpiekuńczoWychowawczym dla Dzieci w Gliwicach (w dziedzinach
kierowania dzieciaków do placówki, minimalizowania
czasu ich pobytu w Ośrodku, aktywnego poszukiwania
rodzin adopcyjnych i zastępczych, regulowania sytuacji prawnej, uczestniczenia w sprawach sądowych).
Należy zaznaczyć, że do OOW trafiają przede wszystkim dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, obciążonych chorobą alkoholową, narkomanią, dolegliwościami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Nie jest więc
rzadkością niedobór wagi i wzrostu podopiecznych,
porażenie mózgowe czy embriopatia alkoholowa. Konieczne stają się zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne
oraz rewalidacyjne.
Dokonania DZIAŁU PROFILAKTYKI I POMOCY
DZIECKU I RODZINIE zostały zauważone i docenione
przez środowisko medyczne. Przed dwoma laty gliwicki
OPS otrzymał wyróżnienie (medal Polsko-Szwajcarskie-

6

go Programu„Matka i Dziecko”)„w uznaniu udzielanej
pomocy dzieciom specjalnej troski oraz aktywności
w propagowaniu rodzicielstwa zastępczego”.

Zespół Poradnictwa Rodzinnego
Do jego zadań należy:
– diagnozowanie sytuacji i potrzeb rodziny w środowisku, analiza i ocena zjawisk w niej występujących;
– prowadzenie otwartych programów edukacyjnoprofilaktycznych;
– pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i życiowych;
– pomaganie rodzinom w osiągnięciu aktywności życiowej i zawodowej;
– planowanie i organizowanie działań na rzecz pomocy
rodzinie, ustalanie tzw. prognozy wsparcia i ewentualne przekazywanie do Zespołu Opieki Zastępczej
lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Zespół Kierowania
Jego zadaniem jest kierowanie dzieci do zastępczej
opieki rodzinnej i placówek opiekuńczo-wychowawczych po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy
małoletnim i rodzinie w ich środowisku.

Zespół Opieki Zastępczej
Realizuje swoje zadania w dwóch dziedzinach:
1. znajdowania środowiska zastępczego dla dziecka,
czyli:
– pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych,
– diagnozy rodzin zastępczych,
– decyzji kwalifikacyjnej,
– organizacji grup interwizyjnych,
– kwalifikowania rodziny dla dziecka,
– przeprowadzania szkoleń;
2. tworzenia warunków do powrotu dziecka do rodziny naturalnej, czyli:
– diagnozowania rodziny,
– organizacji terapii rodzinnej, indywidualnej,
– pedagogizacji rodziny naturalnej,
– oceny efektów terapii,
– udzielania wsparcia po powrocie do rodziny, odbudowywania więzi emocjonalnych.

Głos rodzin
Czy warto zostać rodzicem zastępczym?
„Warto dać dziecku miłość i czułość, zaopiekować się nim”.
„Warto, ponieważ można dać dziecku coś dobrego”.
„Nie bójcie się państwo wziąć dzieci do rodziny zastępczej...”
„Opuszczone dzieci to trudne dzieci, potrzebują opieki i domu,
a przede wszystkim miłości i poświęcenia im czasu”.
„Ofiarowanie dziecku swojego czasu i obdarzanie go miłością
jest wspaniałe, a jeszcze wspanialsze jest to,
gdy ta miłość jest odwzajemniona”.
„Serce dla serca”.
„Warto zaopiekować się dziećmi i dać im szczęście
oraz poczucie bezpieczeństwa”.
„Trzeba pokochać skrzywdzone przez los dzieci”.
„Warto poświęcić się dla dobra małego człowieka”.
„Poświęcanie swojego czasu i serca jest warte
uśmiechu i miłości dziecka”.

Z czego są dumni rodzice zastępczy?
„Dziecko jest po prostu szczęśliwe”.
„Dzieci lubią nasz dom”.
„Jestem dumna z mojej wytrwałości i uczuć,
jakimi darzę dzieci...”
„...z możliwości nauczenia dziecka dawania i brania miłości”.
„...z zaradności i samodzielności dzieci”.
„Mamy kochane dziecko pod każdym względem,
czujemy się bardzo młodzi”.
„Dziecko jest uśmiechnięte, pogodne i czuje się bezpiecznie”.
„Cieszymy się z najmniejszego osiągnięcia dziecka”.

APEL!
Wśród rodzin mieszkających na terenie Gliwic jest coraz więcej osób,
które oprócz powołania posiadają profesjonalne przygotowanie do pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Pozyskiwanie takich rodzin ma dla nas
i miasta szczególne znaczenie – pomimo funkcjonujących tutaj placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Każdego roku dzieci, które nie mogą pozostać w rodzinie naturalnej, wymagają bowiem umieszczenia w środowisku zastępczym. Lepiej, aby to była rodzina zastępcza, a nie placówka
opiekuńczo-wychowawcza.
Dlatego też zwracamy się do wszystkich z apelem: jeśli ktoś z państwa
chce obdarować miłością i opieką niechciane, osierocone lub odrzucone przez własną rodzinę dziecko, może to zrobić poprzez stworzenie
rodzinnej opieki zastępczej. Realizuje się ją w formie rodziny niespokrewnionej, zawodowej, pełniącej zadania pogotowia rodzinnego lub
rodzinnego domu dziecka.
Osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzin DZIAŁU PROFILAKTYKI I POMOCY DZIECKU I RODZINIE w Gliwicach (ul. Zwycięstwa
13, oficyna, telefon 032-335-41-35 lub 36). Placówka działa codziennie w godz. od 7.00 do 15.30 (wtorek – piątek) oraz do godz. 17.00 (poniedziałek).

Zapraszamy i dziękujemy za okazane serce!
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Koleżanka, ciocia… Mama

W 2001 roku w jej domu zrobiło się
nieznośnie cicho. Córka (mama wnucząt,
którymi pani Dobosz opiekowała się przez
5 lat) wyszła szczęśliwie za mąż. I chociaż
w mieszkaniu pozostała jeszcze najmłodsza latorośl, to brakowało w nim dziecięcych
głosów i dotychczasowego gwaru. Syndrom
pustego gniazda? Pewnego dnia olśniło ją.
– Pomyślałam sobie: jeżeli mogłaś matkować dużej gromadce, to dlaczego by tego nie
kontynuować? – wspomina Kazimiera. Aby
zostać zawodowym rodzicem zastępczym,
przeszła odpowiednie szkolenie w Ośrodku
Pomocy Społecznej i zwolniła się ostatecznie z pracy. Popisała umowę o zatrudnienie
z dyrektorem OPS w Gliwicach. Od tego momentu pod jej adres trafiali kolejno: Ada i Dawidek, Agnieszka, Natalia, Wioletta oraz Ania.

Nic na siłę
Pani Kazimiera ma doskonałą pamięć do
dat. 4 czerwca 2004 roku przybyła do niej nastoletnia Ada z malutkim Dawidem. Wycieńczony długim pobytem w szpitalu chłopczyk
długo dochodził do siebie, lecz ani jego mama,
ani przyszywana babcia nie pozwoliły więcej
na jakąkolwiek cięższą chorobę. We wrześniu
2006 roku w mieszkaniu Doboszów pojawiła się Agnieszka z 3-miesięcznym maluchem.
Nie zagrzali tam dłużej miejsca, ponieważ miesiąc później sąd rozwiązał rodzinę zastępczą.
W listopadzie tego samego roku do Kazimiery przysłano Natalię. Nastolatka miała już doświadczenia z pobytu u krewnych – dotychczasowych rodziców zastępczych. Nie były najlepsze. Dojrzała kobieta i dorastająca dziewczyna dość szybko znalazły jednak wspólny
język, zżyły się i polubiły. Natomiast Wiola,

Kiedyś bardzo ją skrzywdzono (dzieci
nie zasługują na takie traktowanie – powtarza Kazimiera). Robi ogromne postępy w nauce. Potrzebuje, aby wciąż
mówić jej: „kocham cię”. To najlepsza
kompanka małego Dawida.
– Dużo rozmawiamy; to niezbędne, aby nawiązać nić porozumienia
i zbudować silną więź z dziewczynkami – opowiada pani Dobosz. – Nasze
relacje są, powiedziałabym, partnerskokoleżeńskie. Jestem zawsze obok; kiedy
trzeba, to pochwalę, przytulę, obronię.
Bywa, że skarcę. Gdy sama potrzebuję
pomocy – nie wiem, na przykład, jak
rozwiązać jakąś sytuację – to od razu
zwracam się do pań z OPS-u. Mogę zawsze liczyć na wsparcie ich psychologów
i pedagogów. Przyszłym rodzicom zastępczym przekazałabym jedną ważną
wskazówkę: musicie mieć w sobie wiele miłości i po trzykroć więcej cierpliwości. A poza tym
pamiętać, aby traktować dzieci z szacunkiem
– dodaje po chwili namysłu.

Rodzice
Mają ograniczone prawa rodzicielskie.
Mogą więc odwiedzać swoje córki, a Kazimiera jest otwarta na ich wizyty. – Chcemy,
aby kontakt rodziców naturalnych z dziewczynkami był jak najlepszy. Pomagamy przecież nie
tylko dzieciom, ale całym rodzinom – podkreśla
psycholog Lucyna Nabielec. Szkoda zatem, że
nie wszyscy rodzice to doceniają (niektórzy
uważają wręcz opiekunów zastępczych za
wrogów). Zdarza się jednak, że czasowe odebranie dziecka działa jak zbawienny wstrząs,
pomagając matce lub ojcu otrzeźwieć i zmo-

fot. S. Zaremba

dokończenie ze str. 1

DOTYK SERCA

nie im większego locum. Udało się. Magistrat
przyznał rodzinie puste od lat mieszkanie
w kamienicy w bliskim sąsiedztwie Starówki.
Po długich miesiącach, latem bieżącego roku, zorganizowano przeprowadzkę do wyremontowanego„m”. Teraz mają do dyspozycji
4 pokoje, przestronną kuchnię i łazienkę. Okolica jest spokojna, sąsiedzi mili, aczkolwiek nie
wszyscy rozumieją, że przy dużej gromadce
dzieci dom musi tętnić życiem. – Nie było nam
tak łatwo, jak można by w pierwszej chwili sądzić, i warto, aby przyszli rodzice zastępczy mieli
tę wiedzę – zastrzega na wstępie Kazimiera. –
Weszliśmy na gotowe, lecz mieszkanie należało
urządzić i umeblować.
Do pomocy cioci i babci przystąpiły dzieciaki. Karkołomna w gruncie rzeczy
przeprowadzka miała jeden wielki plus.
– Dzieci wiele się nauczyły, a to bardzo ważne,
szczególnie dla młodych mam – śmieje się pani
Dobosz. – Dzisiaj dziewczynki mają już obraz
życia w normalnej rodzinie. To bezcenne tym
bardziej, że w ich własnych domach brakowało właściwych wzorców i autorytetów – dodaje
Lucyna Nabielec.

Mamą być

z którą wiązała się data 16 grudnia 2006 roku,
nie potrafiła zadomowić się w nowym miejscu.
Uciekała. Koniec końców wybrała życie u boku
dużo starszego partnera. – Nikogo nie można
trzymać na siłę – twierdzą zgodnie Kazimiera
i Lucyna Nabielec, psycholog z Działu Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Jako ostatnia trafiła do pani Dobosz drobniutka, 11-letnia Ania (luty bieżącego roku).
Twarz Kazimiery rozświetla się, gdy opowiada
historię swoich przybranych dzieci.

To tylko życie
Ada usamodzielniła się, ułożyła życie
z chłopakiem. Często odwiedza ciocię, synka,
Natalię i Anię. Za kilka miesięcy prawdopodobnie zabierze Dawida do siebie. Jest szalenie zaradna, więc Kazimiera głęboko wierzy,
że sobie poradzi. Natalia – zostanie w domu
zastępczym do pełnoletności. Chodzi do szkoły, dobrze się uczy, jest promykiem w oku pani Dobosz. Nosi w sobie jednak wiele obaw
związanych z usamodzielnieniem się i opuszczeniem domowego ogniska. Ania... Spokojna, cichutka, spragniona matczynej miłości.

bilizować siły. Takie przypadki to – niestety
– wciąż wyjątki od smutnej reguły.
Zasady funkcjonowania zawodowych
rodzin zastępczych są natomiast jasne: trafiają do nich dzieci i nastolatki z interwencji
lub domów dziecka (od 3 do 6 osób) i przebywają pod opieką rodzicieli zastępczych do
momentu poprawy sytuacji w rodzinie naturalnej, usamodzielnienia się lub osiągnięcia
18 lat (Dzieci przychodzą, zmieniają się... Zostają
na krócej lub dłużej, ale zawsze są w sercu – mówi w zamyśleniu Kazimiera). Warto wiedzieć,
że zawodowy rodzic zastępczy nie jest zdany
na siebie lub ślepy los – za opiekę pobiera bowiem pensję i w każdym czasie może liczyć
na pomoc przedstawicieli OPS-u.

Do rodziny zastępczej kieruje się te dzieci, które będą umiały się zaaklimatyzować
i zaakceptować nowe otoczenie. Czasami jednak oceny predyspozycji i szans nastolatków
bywają złudne. – Nastolatek jest tylko nastolatkiem, ma swoje nawyki i boi się nieznanego. Bywa, że młodzież wybiera inną przyszłość, łamie
przyjęte reguły lub notorycznie ucieka. Tak było
z Wiolą, która zamiast opieki nad swoim dzieckiem wybrała życie u boku nieodpowiedzialnego
partnera. Nie zawsze udaje się przełamać zły los
– przyznają zgodnie kobiety. Zdaniem Działu
Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie nie ma
jednak na razie w Gliwicach lepszego domu
zastępczego niż ten stworzony przez panią
Dobosz. – To dobre miejsce dla małych dzieci
i młodziutkich mam – w głosie Lucyny Nabielec
słychać głębokie przekonanie. – Mają szansę
na to, aby być razem.

Bardzo młode, niepełnoletnie matki (nieposiadające wsparcia w domu rodzinnym) nie
muszą być rozdzielane ze swoimi dziećmi.
– Przebywając u zastępczej mamy, mogą liczyć
na jej pomoc i równocześnie chodzić do szkoły; to pozwoli im zdobyć zawód i wykształcenie
– przekonuje psycholog. – Na co dzień dziewczęta zdobywają w rodzinie zastępczej bezcenną
wiedzę o życiu: uczą się, jak zajmować się dzieckiem, jak gotować i jak gospodarować pieniędzmi, aby po usamodzielnieniu sprawować opiekę
nad maluchem i być dobrą mamą.
Lucyna Nabielec z własnych obserwacji
wie, że dorastająca mama może mieć silniejszy instynkt macierzyński niż jej prawie (lub
ponad) 20-letnia koleżanka. – Postawiona
w takiej sytuacji dziewczynka chce być z niemowlęciem, czuje się z nim mocno związana
i zrobi wiele dla jego dobra – wyjaśnia. Dodaje, że specjalna placówka opiekuńczo-wychowawcza dla niepełnoletnich matek działa tylko
w Krakowie. – Tym lepiej, że młodziutkie gliwiczanki mogą znaleźć pomoc właśnie tutaj, na
miejscu – podkreśla.

Rodzina się powiększy
Dom dziecka to ostateczność – tak
brzmi niepisana dewiza Działu Profilaktyki
i Pomocy Dziecku i Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Pracownikom
zależy bowiem, aby milusińscy, którzy nie
mają szans na wychowanie w rodzinach
naturalnych, trafiali w pierwszej kolejności
do rodzin zastępczych. Jest niemal pewne,
że w domu Kazimiery pojawi się wkrótce
kolejna nieletnia mama z maleństwem,
a z dwiema następnymi dziewczynkami
– podopiecznymi domu dziecka właśnie
– nawiązano już kontakt.
– Będzie im u nas dobrze – śmieją się oczy
pani Dobosz.
Za chwilę kończy rozmowę.
Idzie obrać wnuczkowi mandarynki.
Katarzyna Kozub-Kulik

„Home, sweet home...”
Najpierw pani Dobosz i dzieci zajmowały
dwupokojowe mieszkanie na gliwickim Zatorzu. Zaciszne, własne, lecz... ciasne. Dorastające
dziewczyny musiały mieć jednak miejsce do
nauki i sprawowania opieki nad swoimi maluchami. Dział Profilaktyki i Pomocy Dziecku
i Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gliwicach podjął więc starania o znalezie-
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Filmowe rozmaitości
Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapraszają na spotkanie „Prawa człowieka w filmach”, przygotowane dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Odbędzie się ono w kinie
„Amok” w czwartek, 13 grudnia (początek – godz. 16.00). Zostaną zaprezentowane trzy filmy: „Siostry wobec prawa” (o kobietach w afrykańskich społecznościach), „Na osi zła – kraj cichej śmierci”
(o sytuacji społecznej w Korei Północnej), „Wielkie indyjskie szkolne show” (o placówce edukacyjnej
w Indiach, w której uczniowie są obserwowani za pomocą 185 kamer). Projekcjom będzie towarzyszyła dyskusja. Wstęp bezpłatny.
Kino „Amok” zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Bajki i baśnie z mojego dzieciństwa”. Tym
razem najmłodsi widzowie będą mogli zobaczyć film „Zima w Dolinie Muminków”. Projekcję zaplanowano na niedzielę, 16 grudnia (początek – godz. 11.00). Gościem specjalnym pokazu będzie Elżbieta Okupska – aktorka teatralna i filmowa, śpiewająca gwiazda chorzowskiego Teatru Rozrywki.
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przedstawi fragment swojej ulubionej bajki. Organizatorzy imprezy przypominają, że czekają na prace plastyczne tematycznie związane z prezentowanymi filmami. Na koniec roku szkolnego przewidziano specjalną wystawę oraz wybór najlepszych
dziecięcych dzieł. (al)

Szansa dla kreatywnych

PLANTACJA SZTUKI powstała w 2006 roku z inicjatywy grupy przyjaciół, którzy postanowili
pomagać młodym twórcom w realizacji i promocji własnych projektów oraz wizji artystycznych.
W wieży ciśnień przy ul. Sobieskiego zamierzają stworzyć ośrodek twórczy o zasięgu europejskim, wspierający rozwój polskiej sztuki współczesnej. Będą też organizować imprezy kulturalne dla mieszkańców Śląska. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.
plantacja.org.pl.
Galeria Sztuki Współczesnej„Na2P”, założona przez Magdalenę Dudę oraz Jerzego Patraszewskiego, działa od 2004 roku. Organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykłady z historii sztuki
i architektury, lekcje przygotowujące do egzaminów na Akademię Sztuk Pięknych i Wydział Architektury. Otrzymane w 2006 roku dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwoliło na zagospodarowanie 200 m2 powierzchni, na której znajduje się galeria oraz pracownie plastyczne. Więcej
informacji na stronie internetowej www.na2p.com.

Jego dążenie do perfekcji rysunku sięga tradycji Albrechta Dürera. Rozwijając jednak realizm klasycznych technik graficznych, Grass nie zatrzymuje się na realnej powierzchni rzeczy. Podobnie jak w literaturze łączy realizm z nadrealizmem, czasem nawet z groteską. Świat przez niego stworzony nie ma zatem
nic wspólnego z akademicką wizją rzeczywistości. – Uwaga Grassa zatrzymuje się ze szczególnym upodobaniem na rzeczywistości pospolitej, zdegradowanej, nieestetycznej. Jakieś rozsypane przypadkowo przedmioty,
zniszczony but, niedopałki papierosów, jeśli ptak – to zwykła kura czy gęś, ryba, ślimak, ropucha, szczur. Nic ze
znanych motywów czerpanych z mitologii, Biblii czy literatury. A jednak związek jego grafiki z literaturą jest nierozerwalny. Wiele motywów ikonograficznych wymaga wręcz odwołania do jego własnych utworów literackich
– stwierdza Zofia Watrak, krytyk sztuki.
Na wystawie gliwickiej ESTY są prezentowane wybrane prace z 40-letniego dorobku Güntera Grassa:
51 grafik, 3 rysunki i 6 rzeźb. Ekspozycja przy Raciborskiej 8 będzie udostępniana do 30 grudnia w godzinach funkcjonowania galerii. (kik)

Śladami historii
Temat sztuki sakralnej na cmentarzach gliwickich wzbudza – jak się przekonałam
– duże zainteresowanie Czytelników. Postanowiłam więc po raz kolejny zająć się
tym ciekawym zagadnieniem. Warto sobie uzmysłowić, że pierwszy cmentarz
w naszym mieście powstał w 1679 roku. Utworzono go przy kościele pw. Wszystkich Świętych. Nie dotrwał jednak do współczesnych czasów. Po innych dawnych
nekropoliach pozostały tylko relikty, a na tych, które są nadal użytkowane, stan
zachowania pomników, rzeźb i zabytkowych nagrobków jest zróżnicowany.
Relikty nekropolii Starokozielskiej – zgrupowane wokół
drewnianego kościółka – dają wyobrażenie, jak to miejsce wyglądało w przeszłości. Bogato zdobione grobowce
o nieszablonowym wyglądzie ze specjalnie zaprojektowaną zielenią złożoną z lip, kasztanowców i akacji tworzyły
ciekawą pod względem urbanistycznym przestrzeń. To na
tym cmentarzu pochowano szczątki zmarłych, przeniesione z terenu przy kościele Wszystkich Świętych. Do dziś
możemy tam oglądać grobowiec właściciela Fabryki Drutu – Wilhelma Hegenscheidta. Marzeniem ks. Waldemara
Niemczyka, opiekuna pozostałości po Cmentarzu Starokozielskim jest umieszczenie z powrotem rzeźby, zwanej
Industrią, na tym grobowcu. Została przecież zaprojektowana z myślą o tym obiekcie, a pierwowzorem kobiecej
postaci była ponoć córka Hegenscheidta.
Cmentarz Centralny może zachwycić pięknymi fontannami. Z satysfakcją pragnę donieść, że misy fontann
i zachowane tam rzeźby zostaną wyremontowane lub
odtworzone. Dotyczy to m.in. figurki św. Franciszka (na
zdjęciu), której twórcą był rzeźbiarz Hans Breitenbach. Jego dzieło zdobiące fontannę zlokalizowaną w północnej
części cmentarza odzyska swój blask. Ukryte wśród ziele-
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fot. materiały prasowe galerii ESTA

Ekspozycja ma na celu popularyzuję idei projektu stypendialnego TVP S.A. i zaprezentowanie sylwetek dotychczasowych laureatów konkursów organizowanych w ramach tego
przedsięwzięcia. „Dolina kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” to program adresowany do młodych twórców w wieku od 14 do 25 lat. Obejmuje 10 dziedzin sztuki: multimedia, fotografię, literaturę, taniec, sztuki plastyczne, muzykę, teatr, film, animację kultury
oraz design. Co miesiąc jest rozstrzygana rywalizacja w jednej z tych kategorii. Przybliżają
ją telewizyjne programy i felietony. Zainteresowani mogą znaleźć informacje na ten temat
na stronie internetowej www.dolinakreatywna.tvp.pl.
„Kreatywne” przedsięwzięcie jest promowane w różnych regionach Polski. Wystawa
trafi do naszego miasta dzięki staraniom gliwickiego stowarzyszenia PLANTACJA SZTUKI. W holu UM pojawi się 15 dużych plansz z sylwetkami poprzednich laureatów programu. Dodatkowo zaplanowano warsztaty zatytułowane„Pamiętnik wizualny”, adresowane
przede wszystkim do licealistów i studentów. Organizatorzy będą ich zachęcać do opisania
rzeczywistości z wykorzystaniem różnych metod sztuki oraz podjęcia próby uchwycenia
własnego życia w trzech wymiarach: przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Warsztaty odbędą się w Galerii Sztuki Współczesnej „Na2P” przy ul. Białej Bramy 10. (al)

Zawsze istnieli malarze
zajmujący się poezją lub
rysujący czy też malujący
poeci. Leonardo da Vinci,
Michał Anioł czy Johann
Wolfgang Goethe to słynne przykłady wszechstronnie uzdolnionych artystów
minionych epok. Do grona
osób nazywanych nie bez
kozery „ludźmi renesansu” zalicza się też obecnie
80-letniego Güntera Grassa. Wybrane prace plastyczne autora „Blaszanego bębenka” i „Psich lat”
są prezentowane w Galerii
Sztuki Współczesnej ESTA.

fot. E. Pokorska

Masz zdolności artystyczne? Interesujesz się sztuką? Szukasz wsparcia dla swoich zamierzeń? Zobacz wystawę „Dolina kreatywna”.
Będzie ona prezentowana od 15 do 28 grudnia w bocznym holu
Urzędu Miejskiego (parter – obok kina „Amok”).

Perfekcjonista

ni dzieło Paula Ondruscha – Grupa Ukrzyżowania
– zostanie odpowiednio wyeksponowane i poddane pracom konserwatorskim. Całość dopełnia z powodzeniem budowla zaprojektowana przez architekta Karla Schabika – dom przedpogrzebowy.
W innych częściach miasta można również
dostrzec godne uwagi obiekty sztuki cmentarnej.
W Łabędach obok świątyni usytuowanej przy ulicy
Staromiejskiej znajdują się kaplice wybudowane
w XVIII wieku oraz na przełomie XIX i XX stulecia
– kaplica grobowa rodziny Welczków czy wzniesiona w późnobarokowym stylu kaplica pod wezwaniem Aniołów Stróżów.
Obecnie często zapomina się, jak ważną rolę
pełniła zieleń na nekropoliach. Stanowiła przecież
nieodłączny element kompleksów cmentarnych.
Otaczały je też zawsze pełne mury pozwalające
wyodrębnić teren wymagający spokoju i skupienia. Współcześnie są one zaś niejednokrotnie zastępowane, niestety, ażurowymi płotami.
Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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Nie będzie psiego podatku
Od nowego roku właściciele psów nie będą musieli płacić podatku za swojego czworonoga. Okazuje się, że do tej pory obowiązek ten wypełniało niewielu mieszkańców naszego miasta. Będzie więc
sprawiedliwie – teraz nie zapłaci nikt! Sprawą innych podatków lokalnych zajęli się na listopadowej
sesji miejscy radni. Co zmieni się po 1 stycznia?

PODATEK
OD POSIADANIA PSÓW
Do tej pory „podatek za psa” był
obligatoryjny i nałożony na wszystkich właścicieli psów. Tak nakazywały przepisy ustawy. Od nowego roku
podatek w naszym kraju nie będzie już obowiązywał, ale władze lokalne mają możliwość
podjęcia uchwały o wprowadzeniu specjalnej opłaty za
posiadanie psa. W Gliwicach nie będzie ani psiego podatku,
ani żadnych innych opłat. Dlaczego? Podatek – w wysokości
42 zł – płaciło do tej pory bardzo niewielu gliwiczan. Łączne wpływy w skali roku były marginalne i wynosiły od 40 do 50 tys. zł.
Mniej więcej połowę tej kwoty wydawano na postępowania podatkowe i próby ściągania należności. Obejmowały one często
te osoby, które wcześniej dokonywały opłat za psa i figurowały już w urzędowym rejestrze. Niestety, spis ten był cząstkowy
w porównaniu z rzeczywistą liczbą psów w mieście. – Obowiązywanie prawa, które nie jest egzekwowane, nie ma sensu. Nie mamy
możliwości, aby chodzić od domu do domu i sprawdzać, kto ma psa.
W dodatku niektórzy właściciele psów byli oburzeni, że opłata nie
dotyczy na przykład tych mieszkańców, którzy mają koty. Różnica
polega na tym, że to psy są zwykle wyprowadzane na spacer i trzeba po nich sprzątać chodniki lub skwery. Inni trwali w przekonaniu,
że jak zapłacą podatek, to już nie muszą sprzątać psich odchodów.
Tymczasem niewielkie wpływy z podatku nic tu nie pomogą. Uznaliśmy, że skoro większość gliwiczan nie rejestruje w urzędzie psa i nie
płaci za niego, to zwolnimy z tego obowiązku wszystkich. A sprzątać po psie powinien każdy właściciel. Nie ma powodu, aby w Polsce
obowiązywały inne standardy cywilizacyjne niż w krajach Europy
Zachodniej – twierdzi Ryszard Reszke.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
• Uproszczono jedną z kategorii nieruchomości objętych podatkiem. Od 1 stycznia 2008 r. opłata za posiadanie garażu
będzie zawarta w kategorii „budynki pozostałe” (obejmującej
budynki, które nie są wykorzystywane na cele mieszkalne lub
prowadzenie działalności gospodarczej). Do tej pory garaże
były wyodrębnione z tej grupy, a opłata za ich posiadanie była
minimalnie niższa. Teraz wyniesie tyle samo, co w przypadku
„budynków pozostałych” (6,12 zł za m2 rocznie). Wraz z nowym
rokiem właściciele garaży zapłacą za m2 o 32 gr więcej. – Radni postanowili dopasować zapisy do wzorów ustawowych tak,
jak zrobiono to już w wielu innych gminach – informuje Alicja
Knyps, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat UM.
• Stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 2%.
– Warto sobie uświadomić, że prognozowana według rządu inflacja na przyszły rok wyniesie 2,3%. Biorąc pod uwagę wartość

pieniądza, oznacza to, że właściwie obniżamy podatek o 0,3%.
To rodzaj rewaloryzacji – mówi Ryszard Reszke, skarbnik miasta. Dodaje, że ustalane przez radnych stawki podatku w Gliwicach nigdy nie są maksymalne. Nie osiągają najwyższego
pułapu wskazanego przez ustawodawcę.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
• Podatku nie będą musieli płacić właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Zostali zwolnienie z tego obowiązku na mocy ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych. Opłaty z tytułu podatków od środków transportu
wzrosną w Gliwicach średnio o 1,6%.
• Zmieniły się zasady udzielania preferencyjnych zniżek dotyczących podatku płaconego przez właścicieli samochodów
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton. Chodzi o zniżki obejmujące – zgodnie
z ustawą – pojazdy z zawieszeniem pneumatycznym. Radni
przyjęli zasadę, że im większa jest stawka podatku, tym większy jest upust. – Dotychczasowy sposób naliczania preferencji
był niewłaściwy. Jeden mieszkaniec płacił większy podatek, inny mniejszy, ale wszyscy mieli taką samą zniżkę. W efekcie jedni
mieli mniejsze preferencje, drudzy większe – wyjaśnia skarbnik
miasta.

NOWE WZORY FORMULARZY
Będą obowiązywały nowe druki, w których podatnicy zgłaszają nieruchomość do opodatkowania. Dotychczasowe formularze zostały zmodyfikowane i nieco uproszczone. Dodatkowo
zaktualizowano je i uzupełniono o rubrykę dotyczącą zwolnień
podatkowych, wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej.
Druki będą dostępne na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
w dziale Wirtualne Biuro Obsługi (Druki/Wydział Podatków i Opłat).
Będzie można je także otrzymać w sekretariacie Wydziału Podatków i Opłat UM (IV piętro, pokój 436). – Przepisy podatkowe są dość
skomplikowane i załatwianie formalności bywa dla mieszkańców
trudne. Dlatego mogą na miejscu uzyskać wszelkie informacje na
ten temat i pomoc podczas wypełniania formularzy – deklaruje
szefowa wydziału. (al)
Wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach są publikowane na stronie internetowej www.um.gliwice.pl w dziale
Samorząd (Rada Miejska/Uchwały Rady Miejskiej).
Przewidywane na przyszły rok wpływy do kasy
miejskiej z tytułu niektórych podatków i opłat:
– 98,2 mln zł – podatek od nieruchomości,
– 5,3 mln zł – podatek od środków transportu,
– 4,5 mln zł – opłata skarbowa,
– 3,5 mln zł – opłata targowa.

OFERTY PRACY

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe techniczne magisterskie;
• doświadczenie na stanowisku kierownika budowy co
najmniej 1 rok;
• doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru co
najmniej 1 rok;
• doświadczenie w prowadzeniu (nadzorowaniu) inwestycji
co najmniej 1 rok;
• doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu
przetargów co najmniej 2 lata;
• uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z rozporządzeniem
ministra transportu i budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U.
nr 83/2006, poz. 578;
• przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
• 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, w tym co
najmniej 1 rok w administracji samorządowej;
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• niekaralność za przestępstwa umyślne;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym
stanowisku;

• prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera, w tym MS Word,
MS Excel, poczta elektroniczna;
• znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych
i samorządzie gminnym.
Wymagane dokumenty:
• życiorys;
• list motywacyjny;
• kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
(dyplom);
• kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;
• kwestionariusz osobowy;
• kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
• kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie
szkoleń z zakresu zamówień publicznych;
• aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa
umyślne;
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
Cechy charakteru:
odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność,
odporność na stres, komunikatywność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
w siedzibie Zarządu Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych ,,TUR” lub przesłać pocztą (liczy się data stempla
pocztowego) do 4 stycznia 2008 roku z dopiskiem
„Konkurs na wolne stanowisko zastępcy dyrektora ds.
technicznych”.

O G ŁO S Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
14 stycznia 2008 r. o godz. 10.00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów
Wojennych 12 rozpocznie się III ustny przetarg na
sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 wraz z oddaniem
w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu
położonego w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej
133 (I piętro) – o pow. 142,90 m2, składającego się
z kuchni, przedpokoju, dziewięciu pomieszczeń
i 2 WC. Lokal mieści się w budynku przy ul. Pszczyńskiej 133-135, składającym się z 20 lokali mieszkalnych i 4 lokali użytkowych, położonym na działce
nr 569, obręb Politechnika, o pow. 2725 m2,
zapisanym w KW 54230. Z prawem własności
lokalu związany jest udział 67/1000 w częściach
wspólnych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. W nieruchomości funkcjonuje wspólnota
mieszkaniowa.
Cena wywoławcza nieruchomości: 137.900 zł, w tym:
cena wywoławcza gruntu: 4.149,50 zł + 22% VAT, tj. 5.062,39 zł.
Wadium: 14.000 zł.
Minimalne postąpienie: 1.400 zł.
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu zostaną
ustalone w wysokości 3% wylicytowanej wartości udziału,
podwyższone o 22% podatek VAT.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne,
które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium
na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
– ING Bank Śląski S.A., nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098
– i dostarczą dowód wpłaty wadium (lub jego kserokopię) do biura
podawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
do 10 stycznia 2008 r. do godz. 15.00. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości,
a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument,
upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu
tych osób, w formie aktu notarialnego.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta,
który wygra przetarg;
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie
wygrają;
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin
4 stycznia 2008 r. w godzinach od 14.45 do 15.00.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem
nieruchomości lokalowej.
Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na
stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
– www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
tel. 032-239-12-74, wew. 104.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603
z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
i n fo r m u j e,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych
12, został podany do publicznej wiadomości nw.
wykaz zawierający nieruchomości przeznaczone
do zbycia:
• nr 555 do 20 grudnia 2007 r.

Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych ,,TUR” w Gliwicach, ul. Ziemięcicka 62
ogłasza nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora ds. technicznych.
Zakres obowiązków:
kierowanie działem technicznym, a w szczególności:
• bezpieczeństwo i higiena pracy;
• przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji, modernizacji i remontów;
• przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów;
• przygotowywanie postępowań o zamówienia publiczne;
• organizowanie i dokonywanie zaopatrzenia;
• ubezpieczanie majątku ruchomego i nieruchomego;
• nadzorowanie zagadnień teleinformatycznych.

NIERUCHOMOŚCI

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie,
nie będą rozpatrywane.
Publikacja listy kandydatów spełniających wymagania
formalne nastąpi do 8 stycznia 2008 roku.
Planowany termin przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę merytoryczną z zakresu ustaw – 14 stycznia
2008 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Hotelu
Leśnego w Gliwicach, ul. Toszecka 137.
Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą test sprawdzający,
zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy odbędą się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników testu
sprawdzającego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego i Zarządu Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych ,,TUR” do 21 stycznia 2008 roku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,
szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu
pracy zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) oraz ustawą z 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1593 z późn. zm.).
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu
miesiącach od dnia przyjęcia podlegają zniszczeniu.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja
o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego i Zarządu Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych ,,TUR”.
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Wykaz ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do umieszczonych w nim nieruchomości.Pełna treść dostępna jest na stronie internetowej
www.zgm-gliwice.pl.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603
z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
i n fo r m u j e,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do czasowego wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 163/2007 do 27 grudnia 2007 r.,
• nr 164/2007 do 27 grudnia 2007 r.

Pełna treść dostępna jest na stronie internetowej
www.um.gliwice.pl.

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza:
18 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 rozpocznie
się I ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 wraz
z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu
położonego w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 2 (parter).

Szczegóły na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
w dziale Ogłoszenia i komunikaty.
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OFERTY PRACY
nabór nr KD-81/U-79/ED-2/07

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko
głównego specjalisty w Wydziale Edukacji, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• nadzorowanie organizacji i działalności szkół i placówek
oświatowych;
• prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół
i placówek oświatowych;
• zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na
finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe magisterskie;
• staż pracy min. 4 lata;
• ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania
w oświacie;
• znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie
powiatowym, o finansach publicznych, o systemie oświaty, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania
administracyjnego, karta nauczyciela;
• znajomość obsługi komputera.
Wymagania pożądane:
• znajomość języków obcych.
Cechy charakteru:
komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
• życiorys zawodowy;
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw
pracy) i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie;
• oświadczenie z klauzulą:
o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”,
o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych

osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być
własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać do 19 grudnia 2007 r. do godziny
16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 338. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
032-238-54-38.
Planowany termin testów merytorycznych – 10 stycznia 2008 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
wraz z listą kandydatów spełniających wymagania
formalne określone w ogłoszeniu. Publikacja listy
kandydatów spełniających wymagania formalne nastąpi do 4 stycznia 2008 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie
o terminie testu merytorycznego.
Inne informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz
osobowy zostały opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.um.gliwice.pl),
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzędzie
Miejskim/Ogłoszenia o naborach/Dokumenty do
pobrania;
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń
i Płac;
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu;
• zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593
z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
podlegają dane osobowe kandydatów, którzy spełniają
kryteria naboru, oraz osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

nabór nr KD-82/U-80/SR-2/07

nabór nr KD-84/U-82/GE-10/07

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko
zastępcy naczelnika w Wydziale Geodezji i Kartografii w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu działalności wydziału w zastępstwie naczelnika;
• prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu podziałów, rozgraniczeń, opłat adiacenckich ze wzrostu wartości
nieruchomości wynikającej z jej podziału, ewidencji gruntów
i budynków;
• prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości oraz
ewidencji ulic i placów;
• przygotowywanie i wykonywanie uchwał Rady Miejskiej;
• udzielanie zamówień publicznych.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, geodezja i kartografia,
górnictwo i geologia;
• staż pracy min. 5 lat, w tym min. 2-letni staż na stanowiskach
określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych;
• znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień
publicznych, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wraz
z przepisami wykonawczymi, rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa w sprawie ewidencji gruntów
i budynków;
• umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym.
Wymagania pożądane:
• posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie
zgodnym z art. 43 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
• znajomość programu EWID 2000;
• znajomość języków obcych.
Cechy charakteru:
samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, mobilność,
asertywność, odporność na stres.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
• życiorys zawodowy;
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw pracy)
i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie;

• oświadczenie z klauzulą:
o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.)”.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać do 28 grudnia 2007 r. do godz. 15.00
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 338. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 032-238-54-38.
Planowany termin testów merytorycznych – 14 stycznia 2008 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany na stronie internetowej www.um.gliwice.pl wraz z listą
kandydatów spełniających wymagania formalne określone
w ogłoszeniu. Publikacja listy kandydatów spełniających
wymagania formalne nastąpi do 7 stycznia 2008 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie
testu merytorycznego.
Inne informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach (www.um.gliwice.pl) w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzędzie Miejskim/Ogłoszenia
o naborach/Dokumenty do pobrania;
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac;
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu;
• zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe
kandydatów, którzy spełniają kryteria naboru, oraz osoby
zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

nabór nr KD-85/U-83/GE-11/07

nabór nr KD-83/U-81/BOI-3/07

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy.

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Geodezji i Kartografii w pełnym wymiarze czasu pracy.

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze
w Biurze Obsługi Interesantów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• wydawanie pozwoleń wodno-prawnych;
• kontrole i interwencje dotyczące gospodarki ściekowej, wydawanie decyzji
w tym zakresie;
• prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• obsługa klientów w zakresie przyjmowania zamówień na wykonanie map,
wypisów, wyrysów w formie wydruków komputerowych i innych materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich realizacji;
• udostępnianie informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków
– obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria środowiska, ochrona środowiska,
energetyka, chemia lub inne ze specjalnością w zakresie ochrony środowiska;
• znajomość przepisów: prawo ochrony środowiska, prawo wodne oraz
rozporządzenia w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko;
• umiejętność obsługi komputera.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie co najmniej średnie geodezyjne (technik geodeta);
• znajomość przepisów: ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i aktów
wykonawczych do tej ustawy w zakresie zasad udostępniania państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, instrukcji technicznej K-1 z 1998
roku Mapa Zasadnicza, przepisów rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, kodeksu
postępowania administracyjnego;
• umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym.

Wymagania pożądane:
• potwierdzone doświadczenie zawodowe w zakresie spraw związanych
z ochroną środowiska;
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania pożądane:
• ukończone studia wyższe o kierunku geodezja i kartografia;
• znajomość zagadnień ewidencji gruntów;
• znajomość programu EWID 2000;
• znajomość języków obcych.

Cechy charakteru:
odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
• życiorys zawodowy;
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw pracy) i kwalifikacje
(dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• oświadczenie z klauzulą:
o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy
z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie
podpisane.

Cechy charakteru:
samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, mobilność, asertywność,
odporność na stres.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
• życiorys zawodowy;
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• oświadczenie z klauzulą:
o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy
z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie
podpisane.

Dokumenty należy składać do 28 grudnia 2007 r. do godz. 15.00 w Wydziale
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro,
pokój 338. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
032-238-54-38.

Dokumenty należy składać do 28 grudnia 2007 r. do godz. 15.00 w Wydziale
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro,
pokój 338. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
032-238-54-38.

Planowany termin testów merytorycznych – 14 stycznia 2008 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany na stronie
internetowej www.um.gliwice.pl wraz z listą kandydatów spełniających
wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Publikacja listy kandydatów
spełniających wymagania formalne nastąpi do 7 stycznia 2008 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.

Planowany termin testów merytorycznych – 14 stycznia 2008 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany na stronie
internetowej www.um.gliwice.pl wraz z listą kandydatów spełniających
wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Publikacja listy kandydatów
spełniających wymagania formalne nastąpi do 7 stycznia 2008 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.

Inne informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(www.um.gliwice.pl) w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzędzie
Miejskim/Ogłoszenia o naborach/Dokumenty do pobrania;
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac;
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od
dnia naboru podlegają zniszczeniu;
• zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.
U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej podlegają dane osobowe kandydatów, którzy spełniają kryteria
naboru, oraz osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Inne informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(www.um.gliwice.pl) w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzędzie
Miejskim/Ogłoszenia o naborach/Dokumenty do pobrania;
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale
Kadr, Szkoleń i Płac;
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach
od dnia naboru podlegają zniszczeniu;
• zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.
U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej podlegają dane osobowe kandydatów, którzy spełniają kryteria
naboru, oraz osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

10

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:
• obsługa informacji ogólnej i merytorycznej Urzędu Miejskiego.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe o kierunku administracja, dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, ekonomia, filologie, filozofia, geografia, historia, inżynieria środowiska, kulturoznawstwo, ochrona środowiska, pedagogika, politologia, polityka
społeczna, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, transport,
turystyka i rekreacja, zarządzanie;
• staż pracy co najmniej pół roku na stanowisku o podobnym charakterze
w jednostce administracji samorządowej lub odbycie stażu absolwenckiego
na takim stanowisku;
• umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym.
Wymagania pożądane:
• mile widziana będzie znajomość języków obcych.
Cechy charakteru:
komunikatywność, kreatywność, opanowanie, dokładność, zdyscyplinowanie,
umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
• życiorys zawodowy;
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw pracy) i kwalifikacje
(dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• oświadczenie z klauzulą:
o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
o „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy
z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie
podpisane.
Dokumenty należy składać do 28 grudnia 2007 r. do godz. 15.00 w Wydziale
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 338. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
032-238-54-38.
Planowany termin testów merytorycznych – 14 stycznia 2008 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany
na stronie internetowej www.um.gliwice.pl wraz z listą kandydatów
spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Publikacja listy kandydatów spełniających wymagania formalne nastąpi do
7 stycznia 2008 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.
Inne informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(www.um.gliwice.pl) w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzędzie
Miejskim/Ogłoszenia o naborach/Dokumenty do pobrania;
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac;
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia
naboru podlegają zniszczeniu;
• zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kandydatów, którzy spełniają
kryteria naboru, oraz osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego
naboru.

MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY – GLIWICE • 50/2007 (355) czwartek, 13 grudnia 2007 r.

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy
informuje...
• dyrektor ds. technicznych – wykształcenie wyższe techniczne,
biegła znajomość języka angielskiego, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, doświadczenie zawodowe, jedna zmiana, miejsce
pracy: Gliwice;
• elektryk/elektronik – wykształcenie: technik elektryk, staż pracy
2 lata – mile widziany, naprawa urządzeń spawalniczych, miejsce
pracy: Gliwice;
• konstruktor maszyn i urządzeń – wykształcenie wyższe techniczne, preferowany wydział mechaniczno-technologiczny, znajomość
AutoCAD-a, znajomość podstaw budowy maszyn, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice;
• malarz konstrukcji stalowych – wykształcenie podstawowe,
doświadczenie zawodowe, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;
• nauczyciel języka angielskiego – wykształcenie wyższe z PP,
6/22 etatu, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;
• operator obrabiarek sterowanych numerycznie – wykształcenie średnie, znajomość rysunku technicznego, podstaw obsługi
komputera, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;
• pielęgniarka – wykształcenie średnie lub wyższe, specjalność
pielęgniarstwo ogólne, staż pracy min. 2 lata, aktualne prawo
do wykonywania zawodu, trzy zmiany, wykonywanie prostych
czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, miejsce pracy: Gliwice;
• pomocnik stolarza – wykształcenie: brak wymagań, mogą być
osoby do przyuczenia, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;
• recepcjonistka – wykształcenie: średnie (kierunek kosmetyczny: mile widziany), doświadczenie: brak wymagań, komunikatywność, miła aparycja, czas pracy: do uzgodnienia, miejsce
pracy: Gliwice;
• specjalista ds. administracyjno-kadrowych – wykształcenie
min. średnie, bardzo dobra obsługa komputera, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice;
• sprzedawca – umiejetność obsługi kasy fiskalnej, książeczka
zdrowia, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;
• technik serwisu – wykształcenie min. zawodowe, specjalność
mechanik samochodowy, elektromechanik, staż pracy – mile
widziany, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: teren kraju.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane
w ofercie, proszone są kontakt osobisty w PUP Gliwice,
Plac Inwalidów Wojennych 12, pokój nr 9, od poniedziałku
do piątku w godz. od 7.30 do 14.30, tel. 032-231-18-41.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Gliwicach
zatrudni pracownika
do księgowości w wymiarze 1/2 etatu.
Więcej informacji pod nr telefonu 032-237-09-28 lub w siedzibie
SP-21, Gliwice, ul. Reymonta 18A (Sośnica).

KOMUNIKATY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, ul. Fredry 6
zawiadamia o ogłoszeniu
I oraz II przetargu publicznego pisemnego na

sprzedaż zużytych składników majątku
ruchomego na podstawie opinii technicznych
Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych
oraz Ruchu Drogowego i Towaroznawstwa.
Termin składania ofert: 10 stycznia 2008 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 10 stycznia 2008 r. o godz. 11.00.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie www.um.gliwice.pl w dziale Ogłoszenia i komunikaty

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, ul. Fredry 6
zawiadamia, że organizuje przetarg nieograniczony,
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na

pielęgnację lasu komunalnego
w Gliwicach w 2008 r.
Termin składania ofert: 19 grudnia 2007 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 19 grudnia 2007 r. o godz. 11.00.

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Gliwicach, ul. Warszawska 35b
zawiadamia o ogłoszeniu
przetargu nieograniczonego na

awaryjne wykonywanie remontów budowlanych
oraz remontów bieżących w budynkach gminnych
i TBS zarządzanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, 6 i 10.
Część 1 – zadanie nr 1. Awaryjne wykonywanie remontów
budowlanych oraz remontów bieżących w budynkach gminnych i TBS zarządzanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
– ROM-4.
Część 2 – zadanie nr 2. Awaryjne wykonywanie remontów
budowlanych oraz remontów bieżących w budynkach gminnych i TBS zarządzanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
– ROM-6.
Część 3 – zadanie nr 3. Awaryjne wykonywanie remontów
budowlanych oraz remontów bieżących w budynkach gminnych i TBS zarządzanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
– ROM-10.
Termin składania ofert: 21 grudnia 2007 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2007 r. o godz. 10.00.

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzowska 5
ogłasza nabór na samodzielne stanowisko głównej księgowej w pełnym wymiarze czasu pracy
I Wymagania na stanowisko głównej księgowej:
1) Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego;
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) kandydat nie może być prawomocnie skazany
za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo karne skarbowe;
d) kandydat nie może być prawomocnie skazany za
przestępstwo umyślne;
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
określonym stanowisku.
2) W zakresie wykształcenia kandydat powinien spełniać
jeden z poniższych warunków:
a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia
magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co
najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i mieć co najmniej 6-letnią
praktykę w księgowości.
3) Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów o zamówieniach publicznych;
b) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
i urządzeń biurowych;
c) umiejętność pracy w zespole.
II Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównej
księgowej:
Do podstawowego zakresu zadań wykonywanych na tym
stanowisku należy m.in.:
1) prowadzenie rachunkowości w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach;

2) opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych;
3) opracowywanie wniosków w sprawie dokonywania
zmian w planach wydatków według zaistniałych
potrzeb;
4) dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi wyżej
wymienionej jednostki;
5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji
gospodarczych i finansowych z planem finansowym
wyżej wymienionej jednostki;
6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych wyżej wymienionej jednostki;
7) obsługa finansowo-księgowa wyżej wymienionej
jednostki, a w szczególności:
a) ewidencja syntetyczna i analityczna,
b) dodatkowa ewidencja syntetyki inwentarza i księgozbiorów jednostki,
c) ewidencja analityczna środków trwałych,
d) umarzanie środków trwałych,
e) uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką.

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
oraz ustawą z 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

III Wymagane dokumenty:
1) Dokumenty niezbędne:
a) list motywacyjny;
b) życiorys – curriculum vitae;
c) poświadczone kopie dyplomów potwierdzających
wykształcenie;
d) poświadczone kopie świadectw pracy;
e) oświadczenie kandydata o niekaralności.
2) Dokumenty dodatkowe:
a) poświadczone kopie zaświadczeń potwierdzających
ukończenie kursów, szkoleń;
b) posiadane referencje;
c) kwestionariusz osobowy.

IV Termin i miejsce składania dokumentów:
Planowany termin zatrudnienia – od 1 lutego 2008 r.
Dokumenty należy składać do 28 grudnia 2007 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzowska 5, w kopercie z dopiskiem „Konkurs na
główną księgową”, osobiście lub drogą pocztową. Aplikacje,
które wpłyną do sekretariatu Zespołu Szkół TechnicznoInformatycznych w Gliwicach po wskazanym terminie, nie
będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 032-230-68-31.
Publikacja listy kandydatów spełniających wymagania
formalne nastąpi do 8 stycznia 2008 r.
Wybór kandydata nastąpi po rozmowie kwalifikacyjnej, która
odbędzie się 10 stycznia 2008 r. o godz. 9.00 ze wszystkimi
zaproszonymi kandydatami. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej poprzez publikację listy osób spełniających
wyżej wymienione wymagania. Ogłoszenie wyboru kandydata nastąpi w tym samym dniu, po zakończeniu rozmów
kwalifikacyjnych. Pozostali kandydaci nie będą informowani
indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie
internetowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
w Gliwicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie internetowej
www.um.gliwice.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

V Inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

KD-11111/09/07

Komisja konkursowa powołana uchwałą nr XI/320/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach z 11 października 2007 r.
ogłasza konkurs na stanowisko
zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Gliwickiego
Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58b
Do głównych obowiązków zastępcy dyrektora będzie należało:
• organizowanie i zabezpieczanie świadczeń zdrowotnych zgodnych z zadaniami
statutowymi jednostki, przede wszystkim
z zakresu wielodyscyplinarnej, kompleksowej rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
• koordynacja pracy personelu oraz nadzór
nad jakością udzielanych świadczeń;
• inicjowanie kierunków rozwoju działalności podstawowej we współpracy
z dyrektorem jednostki, w tym również
czuwanie nad szkoleniem personelu;
• ścisła współpraca z kierownikami
poszczególnych struktur działalności
podstawowej;
• wykonywanie czynności lekarskich z zakresu jednej z trzech specjalizacji: pediatrii, neurologii dziecięcej lub rehabilitacji
medycznej – w razie potrzeby.
Wymagania konieczne:
• kandydatem na zastępcę dyrektora do
spraw lecznictwa może być tylko lekarz
posiadający prawo wykonywania zawodu
w Rzeczypospolitej Polskiej, mający tytuł
specjalisty lub specjalizację II stopnia
w dziedzinie pediatrii, neurologii dziecięcej lub rehabilitacji medycznej i co najmniej
ośmioletni staż pracy w zawodzie;
• przedłożenie koncepcji pracy na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw
lecznictwa jednostki.
Wymagania pożądane:
• doświadczenie w pracy z dzieckiem
o nieprawidłowym rozwoju psychomotorycznym.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny;
• życiorys zawodowy;
• dokumenty potwierdzające staż pracy
(kopie świadectw pracy);
• dokument potwierdzający kwalifikacje
oraz prawo wykonywania zawodu (dopuszczalne są kserokopie potwierdzone
za zgodność z oryginałem);

• koncepcja pracy na stanowisku zastępcy
dyrektora do spraw lecznictwa jednostki;
• oświadczenie z klauzulą:
o „wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”.
Oświadczenie winno być własnoręcznie
podpisane.
Dokumenty należy składać w zamkniętych
kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko
zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa
Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej” do 15 stycznia 2008 r.
do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń
i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 338.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 032-239-11-46.
Inne informacje:
• konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana uchwałą nr XI/320/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach z 11 października 2007 r.;
• przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 15 lutego
2008 r.;
• o terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie;
• wzór wymaganego oświadczenia
został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(www.um.gliwice.pl) w dziale Ogłoszenia
i komunikaty/Praca w Urzędzie Miejskim/
Ogłoszenia o naborach/Dokumenty do
pobrania.

Dyrektor Przedszkola nr 40 w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 9,
zatrudni
nauczyciela języka angielskiego w wymiarze 6/22,
na czas określony.
Informacja pod numerem tel.: 032-231-16-25.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, ul. Fredry 6
zatrudni kandydata na stanowisko urzędnicze
starszego referenta ds. technicznych
w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• współpraca z instytucjami administracji samorządowej w sprawach
formalno-prawnych dotyczących
składników majątkowych i zarządu
nieruchomości;
• identyfikacja i koordynacja problematyki remontowo-inwestycyjnej
realizowanej przez MZUK;
• przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych w obiektach
administrowanych przez MZUK;
• realizacja zadań inwestycyjno-remontowych;
• realizacja innych zadań w zakresie
mechaniczno-energetycznym;
• analiza dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe mechanicznoenergetyczne;
• staż pracy minimum 2 lata;
• niekaralność;
• pełna zdolność do czynności prawnych;
• korzystanie z pełni praw publicznych;
• dobry stan zdrowia;
• umiejętność obsługi programów
komputerowych Windows,
MS-Office, Internet Explorer;
• posiadanie prawa jazdy kat. B;
• umiejętność analizy dokumentacji
projektowej i kosztorysowej;
• znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych
z 30 czerwca 2005 r., ustawy Prawo
zamówień publicznych z 29 stycznia
2004 r.
Wymagania pożądane:
• uprawnienia energetyczne, D – gazowe, D – sieci energetycznych do
1 kV, D – kotły wodne do 1000C, sieci
instalacji cieplnych, wymienniki ciepła
CO i CWU o mocy do 1,5 MW, AKP;
• mile widziana znajomość języków
obcych.
Cechy charakteru:
komunikatywność, odpowiedzialność,
kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem
stanowiska;
• życiorys zawodowy;
• kwestionariusz osobowy;

• dokumenty potwierdzające staż pracy
(kopie świadectw pracy) i kwalifikacje
(dopuszczalne są kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić
zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie;
• oświadczenie z klauzulą:
o „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926
z późniejszymi zmianami)”,
o „przyjmuję do wiadomości fakt
obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich
danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593
z późniejszymi zmianami)”.
Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać do 31 grudnia 2007 r. do godziny 15.00 w Dziale
Kadr Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Fredry 6, parter.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 032-335-04-35.
Inne informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń
oraz kwestionariusz osobowy można
pobrać na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
w Gliwicach (http://www.mzuk.pl)
w dziale Ogłoszenia i komunikaty;
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zarządzie
Usług Komunalnych w Gliwicach,
ulica Fredry 6, jest dostępny w Dziale
Kadr;
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od
dnia naboru podlegają zniszczeniu,
• zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593
z późniejszymi zmianami) publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej
podlegają dane osobowe kandydatów, którzy spełniają kryteria naboru,
oraz osoby zatrudnionej w wyniku
przeprowadzonego naboru.
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Gliwicki Teatr Muzyczny

Jarmark Bożonarodzeniowy
Anno Domini 2007

•
•
•
•
•
•

Zapach cynamonu i przypraw do piernika, grzybów, siana, choinki i świeczek… Idą święta!
A w udekorowanych pokojach i ogrodzie Willi Caro Boże Narodzenie już w pełnej krasie.
fot. archiwum Muzeum w Gliwicach

Koncert piosenki autorskiej Tomasza
Żółtko – piątek, 14 grudnia (godz. 18.00),
wstęp wolny!
Artysta jest jedną z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci współczesnej piosenki autorskiej zakorzenionej w tradycji chrześcijańskiej. Muzyk, kompozytor, autor tekstów, poeta i publicysta w jednym pochodzi z Gdańska, a od lat
mieszka w Krakowie. Jego utwory zmuszają do refleksji i uważnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. Skrzą się ironią
i dowcipem. „Klatka skandalu” – to najgłośniejszy album muzyczny Tomasza Żółtki. Zawarta na nim piosenka„Kochaj mnie
i dotykaj” przez blisko 30 tygodni gościła w gorącej dziesiątce
„Muzycznej Jedynki”, pretendując do miana ogólnopolskiego
przeboju. Kto nie słyszał, powinien udać się do Willi...

Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych
– sobota, 15 grudnia (godz. 10.00 – 14.00),
wstęp wolny!
Uczestnicy niecodziennych zajęć będą mogli samodzielnie wykonać ozdoby choinkowe, kartki świąteczne i atrakcyjne
opakowania na bożonarodzeniowe prezenty. Obejrzą też dekoracyjne ozdoby przygotowane w technice origami. Warsztaty zdecydowano się podzielić na trzy grupy wiekowe: dla
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poprowadzą je gliwickie
plastyczki: Ewa Kowalczyk i Marta Zajączyska-Kowalska. Warto
przypomnieć, że ciekawą odskocznią – bądź przerywnikiem
– zajęć typowo manualnych będą dwa spotkania z Bożeną
Kubit i Leonem Kempką: „Gawęda o zwyczajach bożonarodzeniowych, choince, opłatku, zwyczajach wigilijnych”
(godz. 10.30) oraz „Gawęda o szopkach” (godz. 12.00). Wstęp
bezpłatny!

Koncert świąteczny Rosyjskiego
Państwowego Chóru Kameralnego pod
dyrekcją Władimira Kontariewa – niedziela,
16 grudnia (godz. 12.00), wstęp płatny

Kino Amok
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 5
tel. 032-231-56-99, www.amok.gliwice.pl
• 13 grudnia: PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE (projekcje filmowe i dyskusja)
– „Siostry wobec prawa”, „Na osi zła – kraj cichej śmierci”, „Wielkie indyjskie szkolne show” (16.00 – wstęp wolny), DKF.doc: „Life in Loops” („Pętla życia”) (20.00)
• 14 – 15 grudnia: „Odgrobadogroba” (16.00, 20.00), „Pora umierać” (18.00)
• 16 grudnia: BAJKI I BAŚNIE MOJEGO DZIECIŃSTWA – „Zima w Dolinie Muminków” (11.00), „Odgrobadogroba” (16.00, 20.00), „Pora umierać” (18.00)
• 17 – 20 grudnia: „Odgrobadogroba” (16.00, 20.00), „Pora umierać” (18.00)

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILMOWA
spotkania w Kino Teatrze X przy ulicy Marcina Strzody 10,
konieczna wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu 032-238-25-01

i wybitni dyrygenci (Kogan, Polianskij, Pońkin, Sierow, Nikołajew, Rudin, Nagano, Waldman i Morricone). W Gliwicach śpiewacy zaprezentują prawosławne i katolickie utwory świąteczne
oraz rosyjskie pieśni ludowe wykonane a capella.

Lekcja muzealna „Przed pierwszą
gwiazdką – Śląskie Boże Narodzenie”
(organizowana do 21 grudnia)
Lekcja jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych. W zaaranżowanych
i udekorowanych świątecznie wnętrzach XIX-wiecznej chaty chłopskiej (z umieszczonym w głównym punkcie stołem
wigilijnym) odbywać się mają prelekcje i prezentacje technik
wykonywania ozdób choinkowych. Dzieci poznają m.in. stare sposoby zdobienia domostw w okresie świąt Bożego Narodzenia, historię choinki, szopki i śląskiej „betlejki”, a także
tradycyjne potrawy charakterystyczne dla Śląska oraz innych
regionów Polski. (kik)

• 13 grudnia: SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY 0-III) – wykład „Obrazy z życia
dzieci w innym kraju. Czy ich zabawy są podobne do naszych?” + film „Pippi
Langstrumpf”
• 14 grudnia: SZKOŁY GIMNAZJALNE – wykład „Przemoc w filmie” + film „Pręgi”
• 19 grudnia: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – wykład „Wędrówka do piekła:
człowiek wobec dobra i zła. Wątki apokaliptyczne w kulturze masowej” + film
„Czas apokalipsy”

Cinema City
ul. Lipowa 3 (centrum handlowe FORUM)
tel. 032-335-77-77, repertuar: www.cinema-city.pl

Palmiarnia Miejska
ul. Fredry 6 – Park Chopina, tel. 032-231-32-39
ZWIEDZANIE:
od wtorku do piątku – od. 9.00 do 18.00 (wejście do 17.00)
sobota, niedziela – od 10.00 do 18.00 (wejście do 17.00)
w poniedziałki – Palmiarnia nieczynna

Muzeum w Gliwicach
www.muzeum.gliwice.pl

Artystyczny Jarmark Bożonarodzeniowy 2007
9 grudnia – 6 stycznia

Chór Kontariewa, utworzony w 1987 roku, uchodzi za jeden
z najznakomitszych zespołów chóralnych Rosji. Cieszy się dużą sympatią słuchaczy i krytyków muzycznych. Jego śpiewacy
to w głównej mierze absolwenci Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego im. Piotra Czajkowskiego (sam Władimir
Kontariew, kierownik artystyczny i dyrygent grupy, jest profesorem tej szacownej uczelni). Chór współpracował dotychczas
m.in. z Światosławem Richterem i Niną Dorliak, Mścisławem
Rostropowiczem i Galiną Wiszniewskają, Giennadijem Rożdiestwienskijm i Borysem Kulikowem. Partnerowały mu wiodące
orkiestry symfoniczne Rosji, największe rosyjskie filharmonie

WILLA CARO
ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 032-231-08-54
Zwiedzanie: wtorek, czwartek – od 11.00 do 18.00, środa, piątek – od 9.00
do 14.30, sobota, niedziela – od 10.00 do 15.00. Wstęp w czwartki bezpłatny
Wystawy stałe:
• „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi górnośląskich przemysłowców”,
• „Kultura ludowa regionu gliwickiego z przełomu XIX i XX wieku”

Tradycja budowania szopek nie zanika. Pielęgnują ją Czesi, Włosi, Duńczycy, Niemcy, Francuzi,
Anglicy, Polacy... Od 6 grudnia do wigilijnego poranka stajenki te będą zapełniać się figurkami
Świętej Rodziny, mędrców, pasterzy i zwierząt, tudzież wizerunkami postaci historycznych, królów,
chłopów, rybaków, winiarzy, tkaczy, garncarzy, a nawet – rzeźników. Unikatową szopkę,
wzniesioną ze stuletnich desek pochodzących z rozbiórki dachu bazyliki katedralnej,
ujrzą niebawem mieszkańcy Kielc. W naszym mieście Teatr Nowej Sztuki poprowadzi
nas natomiast do źródeł wiary, nadziei i miłości. W ten świąteczny happening...

...Pójdźmy i my!
Na rozświetlonej płycie Rynku stanie wkrótce tradycyjna
grota „pełna niebieskiej chwały”, będąca wspólnym dziełem
gliwiczan i mieszkańców 8 gmin powiatu gliwickiego. Każdego popołudnia od 17 do 23 grudnia będziemy bowiem mogli
uczestniczyć w zbiorowym, prawdziwie niekomercyjnym tworzeniu gliwickiej SZOPKI BETLEJEMSKIEJ. Dariusz Jezierski –
pomysłodawca tej świątecznej akcji, a zarazem szef Teatru Nowej Sztuki – nie ukrywa, że liczy na spontaniczny odzew ludzi
dobrej woli. Czeka na uwagi i deklaracje współpracy pod adresem szopka@gliwicka.pl i numerem telefonu 0885-645-669.
Wspólnie z uczestnikami Wolontariatu Betlejemskiego nawołuje: „Wystarczy trochę czasu i dobre chęci!”.

ul. Nowy Świat 55/57
tel. 032-232-11-01, 032-230-67-18, www.teatr.gliwice.pl
14 i 15 grudnia: „Anna Karenina” (18.00)
16 grudnia: XXVI Krakowski Salon Poezji w Gliwicach (12.00)
26 grudnia: „Dajcie mi tenora” (18.00)
28 grudnia: „Europa moich marzeń” (18.30)
30 grudnia: „42 ulica” (18.00)
31 grudnia: „42 ulica” – spektakl sylwestrowy (18.00)

Szopkę stworzymy więc my – zwyczajni ludzie pełni pasji. Codziennie, między godz. 16.30 a 18.00, będziemy mogli
się spotkać na Rynku, śpiewając, budując i grając dla nienarodzonego Dzieciątka. W tym czasie kolejne gminy powiatu
gliwickiego ustawią główne elementy stajenki i zaprezentują
z partnerującymi szkołami z Gliwic krótki program artystyczny,
przygotowany w darze dla Pana i gliwiczan. Czas umilą zatem
występy chórów, solistów i zespołów teatralnych. Na koniec,
23 grudnia, w Katedrze św. Piotra i Pawła odprawiona zostanie
msza św. w intencji mieszkańców miasta i powiatu (początek
– godz. 12.30). Liturgię będzie koncelebrował ks. biskup Jan
Wieczorek. Pójdźmy wszyscy! (kik)

Projekt „Pójdźmy wszyscy… Pójdź i Ty” będzie realizowany przy wsparciu władz samorządowych miasta
i Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Wystawy czasowe
• „Wyjątkowa królewska waza” (czynna do 6 stycznia 2008 roku)
Świąteczna sobota – 15 grudnia
• „Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych dla dzieci i nie tylko”. Prowadzenie:
Ewa Kowalczyk, Marta Zajączyska-Kowalska – w godz. 10.00 – 14.00 (udział
bezpłatny)
• „Gawęda o zwyczajach bożonarodzeniowych, choince, opłatku, zwyczajach
wigilijnych”. Prowadzenie: Bożena Kubit – godz. 10.30 (wstęp wolny)
• „Gawęda o szopkach”. Prowadzenie: Leon Kampka – godz. 12.00 (wstęp wolny)
Koncerty w ramach Artystycznego Jarmarku Bożonarodzeniowego
• 14 grudnia, godz. 18.00 – piosenka autorska w wykonaniu Tomasza Żółtko
(wstęp wolny)
• 16 grudnia, godz. 12.00 – koncert świąteczny w wykonaniu Rosyjskiego Państwowego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Władimira Kontariewa (bilety: 10 zł
w sali, 6 zł w holu – przedsprzedaż od 7 grudnia)
Biblioteka Muzeum w Gliwicach – czynna we wtorki, środy, piątki w godzinach
od 9.00 do 15.00, w czwartki – od 11.00 do 18.00

ZAMEK PIASTOWSKI

(nieczynny do lutego 2008 roku z powodu zmiany wystawy stałej)

ul. Pod Murami 2, tel. 032-231-44-94

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ul. Robotnicza 2, tel. 032-338-15-81
Zwiedzanie: wtorek, czwartek – od 11.00 do 18.00, środa, piątek – od 9.00 do
14.30, sobota, niedziela, święta – od 10.00 do 15.00
Wystawa czasowa:
„ŚLĄSKIE SFUMATO. Opowieść o pięknych fotografiach i trudnej historii Śląska” (wystawa przedłużona do 16 grudnia)

Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów
RADIOSTACJA GLIWICE
ul. Tarnogórska 129, tel. 032-300-04-04, 0693-131-292 – rezerwacja
telefoniczna, www.radiostacjagliwicka.republika.pl
Zwiedzanie: wtorek, środa, piątek, sobota – od 9.00 do 15.00, (w czwartki zwiedzanie do 17.00 – tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym).

