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NIE  USTAJĄ W PROTESTACH
Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej rozpatrzono 126 indywidual-

nych zarzutów i protestów dotyczących projektu zmiany miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Ostropy i Wilczego Gardła. 

Mieszkańcy kwestionowali między innymi proponowany przebieg nowej 

drogi w Ostropie, twierdząc, że narusza on ich interesy, wynikające z pra-

wa własności działek położonych w tym rejonie. Decyzja RM o odrzuceniu 

zgłoszonych sprzeciwów nie zakończyła jednak batalii o lokalizację pla-

nowanej arterii komunikacyjnej. Zainteresowani mieszkańcy postanowili 

zwrócić się w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tra-

fiły tam już 32 skargi na styczniową uchwałę RM. WSA przesyła je zgodnie 

z prawem do Urzędu Miejskiego w celu uzupełnienia dokumentacji. Dla 

urzędniczek Wydziału Architektury i Urbanistyki UM – i nie tylko - oznacza 

to, że czekają je... sądne dni. Nie wiadomo, kiedy WSA zdoła rozpatrzyć 

wszystkie skargi. Werdykt w tej materii może być zresztą w każdym przy-

padku zaskarżony do sądu wyższej instancji. - Budowa nowych połączeń 

komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 i porządkowa-

nie (urealnianie) innych zapisów planu, zgodnie ze zmieniającą się rzeczy-

wistością, odsuwa się więc w nieokreśloną przyszłość – prognozuje Marek 

Jarzębowski, rzecznik prasowy UM.  (luz)
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LEŚNE ZASADZKI
Obowiązująca od niedawna ustawa 
o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego wywołała... leśne kom-
plikacje. Zniosła ona dotychczasowe 
dotacje z budżetu państwa na finanso-
wanie nadzoru nad gospodarką leśną 
w lasach, które nie stanowią własności 
Skarbu Państwa.

Obecnie jest to powinność starostów 
powiatowych. W granicach administracyj-
nych Gliwic (powiatu grodzkiego) znajdu-
je się ok. 17,6 ha lasów, które nie należą 
do Skarbu Państwa. Prowadzenie nadzo-
ru nad gospodarką leśną na tym obsza-

rze powierzono Nadleśniczemu Lasów 
Państwowych w Brynku, na podstawie 
porozumienia zawartego z władzami 
samorządowymi Gliwic. W tegorocz-
nym budżecie miejskim (miasta na pra-
wach powiatu) przewidziano na ten cel 
2.400 zł. - Jest to kolejny przykład działań 
administracji państwowej, polegających 
na obarczaniu samorządów dodatkowymi 
zadaniami bez przekazywania pieniędzy 
na ich realizację. Istotą sprawy nie jest 
w tym przypadku wysokość kwoty, lecz 
ponowne złamanie reguł funkcjonowania 
samorządu, a także zasad zdrowego roz-
sądku - komentuje Marek Jarzębowski, 
rzecznik prasowy UM. (luz)

RZEKA POD KONTROLĄ
Z myślą o zabezpieczeniu Gliwic przed powodzią urucho-
miono w ubiegłym roku nowoczesny system monitoringu 
Kłodnicy. Poziom wody w rzece jest dokładnie mierzony 
w czterech stacjach hydrometrycznych. 

Dwie z nich zlokalizowano w Zabrzu, w odległości ok. 7 km 
od centrum Gliwic. Trzecia jest usytuowana w obrębie ogródków 
działkowych, leżących na obszarze zlewiska Kłodnicy i Bytomki 
(naturalne tereny zalewowe). Czwarty punkt znajduje się nato-
miast w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie gmachu Urzędu 
Miejskiego. Dane z poszczególnych stacji hydrometrycznych 
są przesyłane do Centrum Ratownictwa Gliwice (ul. Bolesława 

Śmiałego 2B). Wykorzy-
stuje się w tym celu mo-
dem terminalu telefonii ko-
mórkowej. Komputerowe 
stanowisko obsługi syste-
mu wyposażono w specja-
listyczne oprogramowa-
nie, umożliwiające ciągłą 
obserwację stanu Kłodni-
cy. Przekroczenie wartości 
określonych w programie 
jest automatycznie sygna-
lizowane. Stacje mierzą 
poziom wody w rzece co 
jedną minutę, z dokładno-
ścią do jednego centyme-
tra. (luz)

NASZA KŁODNICA
W III Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach rozpoczęto 
realizację projektu edukacyjnego „Nasza Kłodnica”, przygo-
towanego w ramach międzynarodowego programu GREEN. 

Uczestniczy w nim 5 nauczycieli i 30 uczniów III LO oraz Ze-
społu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych, którzy w okresie od 
marca br. do maja 2005 roku będą badali stan środowiska rzeki 
Kłodnicy i jej doliny w okolicach Gliwic. Projekt umożliwi prowa-
dzenie w atrakcyjnej formie edukacji ekologicznej z wykorzysta-
niem wiedzy z dziedziny geografii, biologii i chemii. Młodzież zy-
ska okazję do sprawdzenia sposobów użytkowania rzeki i źródeł 
zanieczyszczeń, poznania różnych metod badania środowiska, 
zdobycia umiejętności analizy 
i interpretacji uzyskanych wy-
ników. W harmonogramie prac 
przewidziano: badania che-
miczne i biologiczne czysto-
ści wód, badania roślinności 
i fauny, tworzenie mapki i szki-
cu doliny Kłodnicy, poznanie 
walorów turystycznych tego 
terenu, sprzątanie okolic rze-
ki, zorganizowanie konkursu 
plastycznego, a na zakończe-
nie - prezentację wyników ba-
dań oraz rozpowszechnienie 
w szkołach broszury pt.  „Na-
sza Kłodnica”. Patronat nad 
akcją objął prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. (al)

ŚNIEŻNY GIGANT
W sobotę, 13 marca br., na stoku Stożka w Wiśle - Łabajowie zostały rozegrane 
V Otwarte Mistrzostwa Gliwic w Narciarstwie Alpejskim. Zorganizowała je Szkoła 
Narciarska SPORT – PARTNER. 

NAJLEPSI
RECYTATORZY

W sobotę, 20 marca br., w Zespole 
Szkół Ekonomiczno – Technicznych 
przy ul. Sikorskiego przeprowadzono 
miejskie eliminacje XLIX Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego. 

Do etapu rejonowego, który odbędzie 
się 6 i 7 kwietnia br. w Dąbrowie Górni-
czej jury zakwalifikowało cztery osoby: 
Ewę Kitel z ZSE-T i Martę Wesołow-
ską z V LO (pierwsze miejsce w turnie-
ju recytatorskim w kategorii szkolnej), 
Joannę Ciesielczuk z Politechniki Ślą-
skiej (pierwsze miejsce w turnieju recy-
tatorskim w kategorii dorosłych), Emilię 
Szepietowską z VI LO (pierwsze miej-
sce w turnieju „wywiedzione ze słowa”). 
– Byliśmy świadkami autentycznego za-
angażowania młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu Gliwic, a także osób 
dorosłych – opowiadają organizatorzy. 
Uczestników konkursu oceniali: Jerzy 
Kuczera – aktor Teatru Śląskiego w Ka-
towicach, Andrzej Lipski – aktor i dyrek-
tor Teatru Nowego w Zabrzu, Marzena 
Mikuła Drabek – kierownik muzyczny Te-
atru Nowego w Zabrzu. (al)

Na starcie slalomu giganta stanęło 
210 zawodniczek i zawodników z Gliwic, 
którzy rywalizowali w dziewięciu katego-
riach. W poszczególnych grupach wieko-
wych zwyciężyli: Anna Banaszak, Beata 
Banaszak, Wojciech Batycki, Adam Chra-
pek, Karolina Chrapek, Agata Groyecka, 
Maja Gwóźdź, Leszek Knoll, Grzegorz 

Kowaluk, Alicja Łaszcz, Natalia Pruska, 
Marek Składaniec, Marian Sobański, Ja-
dwiga Sokalska, Katarzyna Urban, Adam 
Wójtowicz Marek Wójtowicz, Michał Wój-
towicz. Patronat nad mistrzostwami spra-
wował prezydent Gliwic, Zygmunt Fran-
kiewicz. (al)

fot. E. Kaliszewska
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W NAGRODĘ POJADĄ 
DO BRENNEJ

W dniach 19 i 20 marca br. w hali spor-
towej w Sośnicy rozegrano strefowy 
turniej eliminacyjny VIII Mistrzostw 
Polski Pracowników Samorządowych 
w Halowej Piłce Nożnej Pięcioosobo-
wej. 

Wzięło w nim udział 15 zespołów 
z południowo-zachodniej części kra-
ju, w tym m.in. – drużyna z Gliwic. Na-
si samorządowcy zajęli szóste miejsce 
w turnieju i wraz z halowymi piłkarzami 
z Tychów, Świętochłowic, Zabrza i Ru-
dy Śląskiej oraz dwóch miejscowości 
dolnośląskich - Bielawy i Nowej Rudy - 
zakwalifikowali się do udziału w  finale 
mistrzostw. Kapitanem gliwickiej druży-
ny był Sebastian Ptak, pracujący na co 
dzień w  Wydziale Geodezji i Kartografii 
UM. Halowe mistrzostwa Polski piłkar-
skich piątek samorządowych odbędą się 
tradycyjnie w  Brennej w okresie od 7 do 
9 maja br.  (luz)

POMOC DLA 
POTRZEBUJĄCYCH
Prezes Zarządu Okręgowego Polskie-

go Komitetu Pomocy Społecznej w Ka-
towicach, Marek Cyrnal przesłał na ręce 
prezydenta Gliwic, Zygmunta Frankiewicza 
list, w którym podziękował władzom miasta 
i kierownictwu gliwickiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej za partnerskie traktowanie 
organizacji oraz współudział w realizacji 
ważnych zadań: Dożywianie dzieci i senio-
rów, wigilie, wycieczki, kolonie, spotkania, 
a także inne formy pomocy dają naszym 
podopiecznym odczuć, że nie są osamot-
nieni, że są wokół ludzie, którzy troszczą 
się o poprawę ich losu. Równocześnie bar-
dzo wysoko ocenił działalność gliwickiego 
oddziału Komitetu i wyraził uznanie dla jej 
życzliwego wspierania przez prezydenta 
miasta. Okazję do oceny stanowił jubileusz 
45-lecia istnienia PKPS oraz IX Okręgowy 
Zjazd Delegatów. (al)

ALKOHOL NIE JEST 
PARTNEREM!

Klub Abstynentów KROKUS zor-
ganizował konkurs plastyczny dla 
młodzieży pt. Alkohol nie jest dla nas 
partnerem! 

Do rywalizacji przystąpili uczniowie 
gliwickich szkół ponadgimnazjalnych. 
Podsumowanie konkursu nastąpi w po-
niedziałek, 5 kwietnia br., w siedzibie 
KROKUSA przy Placu Inwalidów Wojen-
nych 14. Początek - godz. 13.00. Patronat 
nad imprezą objął prezydent Gliwic, Zyg-
munt Frankiewicz. (al)

WIELKANOCNE 
PRZEDSTAWIENIA

W dniach od 5 do 7 kwietnia br. 
w Gimnazjum nr 1 w Gliwicach przy 
ul. Księcia Ziemowita 12 odbędzie się 
II  Regionalny Przegląd Inscenizacji 
Wielkanocnych. 

Jego celem jest zainteresowanie dzie-
ci i młodzieży zwyczajami świąteczny-
mi i kształtowanie poczucia tożsamości 
z kulturą chrześcijańską. Chęć udziału 
w imprezie zgłosiły szkoły podstawowe, 
gimnazja i domy pomocy społecznej z Gli-
wic i okolic - w sumie około 20 zespołów. 
Prezentacje rozpoczną się o godz. 8.30. 
Uroczystą galę - połączoną z wręczeniem 
nagród i występem wyróżnionych grup - 
przewidziano na czwartek, 15 kwietnia br. 
Przegląd organizują: Gimnazjum nr 1, sek-
cja szkolno - katechetyczna gliwickiej Kurii 
Diecezjalnej oraz Agata Wieczorek - do-
radca metodyczny ds. katechezy. Patronat 
nad tym przedsięwzięciem objął prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (al)

ZŁOTE GODY
We wtorek, 6 kwietnia br., w Sali Ślu-
bów Ratusza w Gliwicach odbędzie się 
uroczystość „Złotych Godów”. 

Jan Kaźmierczak, zastępca prezyden-
ta Gliwic, wręczy 10 parom małżeńskim 
medale Za długoletnie pożycie małżeń-
skie, przyznane im przez prezydenta RP. 
Z satysfakcją warto odnotować, że jedna 
z par zostanie uhonorowana okoliczno-
ściowym dyplomem z okazji 60 roczni-
cy ślubu. Początek uroczystości - godz. 
10.00. (luz)

OCENIĄ 
POMYSŁOWOŚĆ

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach 
(Bojków) organizuje międzyszkolny 
konkurs plastyczny WIELKANOC 
2004. 

Prace plastyczne powinny być do-
starczone do siedziby szkoły w termi-
nie do 7 kwietnia br. Konkurs zostanie 
przeprowadzony w trzech kategoriach 
wiekowych: grupy przedszkolne, klasy 
I-III, klasy IV-VI. Jurorzy będą oceniać 
przede wszystkim estetykę prac oraz po-
mysłowość autorów. Ogłoszenie wyników 
współzawodnictwa  nastąpi po Świętach 
Wielkanocnych. Wyróżnione prace zosta-
ną wyeksponowane na specjalnej wysta-
wie.  (luz)

NOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZA
Z początkiem kwietnia br. ruszy Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach. Jego siedzibą będzie budynek Domu Pomocy Społecznej OPOKA przy 
ul. Pszczyńskiej 100. 

Obiekt został ostatnio rozbudowa-
ny, co stworzyło możliwość uruchomie-
nia w nim nowej placówki opiekuńczej. 
Zapewni ona pomoc i wsparcie eme-
rytom, inwalidom oraz innym osobom, 
które z różnych powodów nie potra-
fią w pełni samodzielnie egzystować. 
Z usług Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej będzie mogło korzystać 
15 osób. – Placówka jest formą tzw. 

Samorząd Miasta Gliwice
JE Biskup Ordynariusz

Diecezji Gliwickiej 
Jan Wieczorek

JM Rektor Politechniki Śląskiej 
prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński

Zapraszają na
KONCERT PASYJNY

W.A. Mozart

REQUIEM
d-moll KV 626

Agnieszka Niewiadomska - sopran
Agata Piękosz - alt

Adam Sobierajski - tenor
Bartosz Urbanowicz - bas

Akademicki Zespół Muzyczny 
Politechniki Śląskiej

Chór Mieszany Instytutu Muzyki 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej

w Częstochowie
Gliwicka Orkiestra Kameralna

Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
dyrygent

Przygotowanie chórów:
Krystyna Krzyżanowska – Łoboda, 

Lesław Podolski
Kościół Katedralny

p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Gliwicach

6 kwietnia 2004 r., godzina 19.00
wstęp wolny

współorganizatorzy:
Gliwickie Towarzystwo Muzyczne

Samorząd Miasta Gliwice
Wydział Wokalno – Aktorski

Akademii Muzycznej w Katowicach

„pomocy półstacjonarnej”, umożliwia-
jącej podopiecznym funkcjonowanie 
w ich naturalnym środowisku społecz-
nym - wyjaśnia Lucyna Woźniak, dyrek-
tor DPS OPOKA. (luz)
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KONKURS
FILATELISTYCZNY

45 młodych filatelistów z  Gierałto-
wic, Gliwic i Zabrza weźmie udział 
w lokalnych eliminacjach Młodzie-
żowego Konkursu Filatelistycz-
nego. Odbędą się one w sobotę, 
3 kwietnia br., w Szkole Podstawo-
wej w Gierałtowicach, ul. Powstań-
ców 41 (początek - godz. 10.00). 

Zwycięzcy rywalizacji zakwali-
fikują się do ogólnopolskiego finału 
konkursu, który w bieżącym roku zo-
stanie rozegrany po raz czterdziesty 
drugi. Nastąpi to w czerwcu w Cho-
rzowie. Tegoroczne współzawodnic-
two będzie przebiegać pod hasłem: 
POLSKI RUCH OLIMPIJSKI. Organi-
zatorem kwietniowych eliminacji jest 
Zarząd Oddziału Polskiego Związku 
Filatelistów w Zabrzu. Dla uczestni-
ków zmagań przygotowano miłą nie-
spodziankę - specjalne stoisko Pocz-
ty Polskiej na terenie gierałtowickiej 
szkoły. Patronat nad imprezą objął 
prezydent Gliwic, Zygmunt Frankie-
wicz. (luz)

BEZPIECZEŃSTWO
NA DROGACH

● W środę, 7 kwietnia br., w sali se-
syjnej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
o godz. 18.00 rozpocznie się podsumo-
wanie konkursu „Dżentelmen jezdni 2003” 
i akcji „2003 - rokiem kultury na jezdni 
w mieście i powiecie ziemskim Gliwice”. 
Równocześnie zostaną ogłoszone kolejne 
edycje obu przedsięwzięć, którym w 2004 
roku patronuje prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. Imprezy organizują wspólnie: 
Auto Moto Klub Gliwice, Starostwo Powia-
towe w Gliwicach, Rada Miejska w Gliwi-
cach, Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
S. A. - Inspektorat w Gliwicach i Sekcja Ru-
chu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Gliwicach. Każdy właściciel samochodu, 
uczestniczący w konkursie „Dżentelmen 
jezdni”, umieszcza na przedniej szybie 
pojazdu odpowiednią nalepkę. Przez cały 
rok musi rygorystycznie przestrzegać za-
deklarowanych zobowiązań, w tym przede 
wszystkim przepisów ruchu drogowego. 
W ramach akcji „Rok kultury na jezdni” 
zasady bezpiecznej jazdy samochodami 
i poruszania się pieszych na drogach są 
propagowane na przykład poprzez komu-

nikaty i audycje w mediach, wykłady w pla-
cówkach oświatowych i wychowawczych, 
kursy ratownictwa drogowego oraz impre-
zy promocyjne. 

● Auto Moto Klub Gliwice włączył się 
w organizację ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Celem akcji jest poprawa stanu bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży na drogach. 
Dla jej uczestników przygotowano spraw-
dziany teoretyczne ze znajomości zna-
ków drogowych, przepisów związanych 
z ruchem pieszych i rowerzystów, zasad 
udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej oraz zadania praktyczne - konkur-
sy jazdy na rowerze. Turniej jest wieloeta-
powy, a rozpoczęły go eliminacje szkolne. 
We wtorek, 6 kwietnia br., w Gimnazjum 
nr 4 przy ul. Asnyka w Gliwicach i w Szkole 
Podstawowej przy ul. Gliwickiej w Sośni-
cowicach zostaną przeprowadzone elimi-
nacje powiatowe. We wtorek, 27 kwietnia 
br., w Gimnazjum nr 10 przy ul. Lipowej 
w Gliwicach odbędą się eliminacje okrę-
gowe. Konkursom, które rozpoczynają się 
o godz. 10.00, patronuje prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. Etap wojewódz-
ki przewidziano na maj, a ogólnopolski - 
na czerwiec. (al)

WYCINKA DRZEW
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gli-
wicach przeprowadził wycinkę drzew zagra-
żających bezpieczeństwu drogowemu wzdłuż 
ul. Pszczyńskiej. 

Prace na odcinku o długości ok. jednego kilometra, 
od ul. Kopalnianej do ul. Panewnickiej, wykonywano 
w sobotę, 20 marca br. Na czas trwania robót ograniczono 
ruch kołowy na skrajnym pasie jezdni w kierunku Mikołowa. 
W kilkugodzinnej operacji technicznej uczestniczyła 
25- osobowa ekipa pracowników MZUK, wyposażonych 
w niezbędny sprzęt - piły łańcuchowe, rozdrabniacze do 
gałęzi, podnośniki  hydrauliczne, ciągniki z przyczepami.  
Wycięto 70 nadmiernie pochylonych, połamanych 
i zamierających drzew, które zagrażały bezpieczeństwu 
użytkowników drogi. W tej grupie znalazły się głównie 
tzw. samosiejki – topole, czeremchy, brzózki i jesiony. 
Operacja będzie kontynuowana w najbliższą sobotę, 
3 kwietnia br.  (luz)

fotografie - E. Kaliszewska

LUNAPARK
W GLIWICACH

W najbliższy czwartek ruszą 
długo oczekiwane prace przy 
budowie lunaparku w Gliwi-
cach. Powstanie on na terenie 
dotychczasowego lotniska. 
Projekt przewiduje utworzenie 
rozległego „wesołego mia-
steczka”, obejmującego ob-
szar około 5 ha. 

Będzie ono wzorowane na  
słynnym wiedeńskim Praterze, 
uchodzącym za najbardziej efek-
towny lunapark w całej Europie. 
Inwestycja zostanie zrealizowana 
w ciągu 18 miesięcy ze środków 
Unii Europejskiej. Dostarczy moc-
nych wrażeń osobom, które lubią 
bujać się w obłokach. Chętni będą 
mogli skorzystać z kilkudziesię-
ciu szybkobieżnych karuzel, kół 
diabelskich i podniebnych kolejek 
górskich. W lunaparku pojawią się 
też modele naturalnej wielkości di-
nozaurów. Cały obiekt będzie słu-
żył mieszkańcom aglomeracji gór-
nośląskiej. Planowana likwidacja 
„Śląskiego Parku Atrakcji” w Cho-
rzowie  (względy finansowe) nie 
pozbawi więc Ślązaków regional-
nego lunaparku.  (prap)  
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Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Gliwicach, Katowicach, Rudzie Śląskiej i 
Zabrzu wspólnie z OTOZ Animals oraz pro-
gramem telewizyjnym Animals i pod patro-
natem programu 2 TVP, radia RMF FM oraz 
miesięcznika „Mój Pies” organizują kampa-
nię zachęcającą do adopcji bezdomnych 
zwierząt ze schronisk. Honorowy patronat 
objęło RSPCA – brytyjskie Królewskie To-
warzystwo Zapobiegania Okrucieństwu 
wobec Zwierząt – stowarzyszenie o najdłuż-
szej w skali światowej tradycji działalności 
na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt.

Już teraz rozpowszechniamy plakat 
– jaki pojawił się na billboardach Warszawy, 
Katowic, Bydgoszczy, Trójmiasta Olsztyna, 
szczecina i na Górnym Śląsku - zachęca-
jący do adopcji bezdomnych zwierząt ze 
schronisk. Zapraszamy również do odwie-
dzenia specjalnego serwisu adopcyjnego 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY MIASTA (3)
Przedstawiamy rozwiązania, których realizacja znacząco wpłynie na poprawę komunikacji wewnętrznej w mieście. Wielolet-
ni Plan Inwestycyjny, uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach, przewiduje przebudowę i rozbudowę układu drogowego 
miasta w latach 2004 - 2005, przy czym przeważająca część robót budowlanych przypadnie na rok 2005. W bieżącym roku 
natomiast realizowane będą głównie roboty przygotowawcze (wykup działek, prace projektowe).

Ogólnopolska Kampania Adopcji 

ADOPTUJĄC MNIE, RATUJESZ MI ŻYCIE
Tylko co drugi pies i co czwarty kot trafiający do schronisk znajduje nowy dom. 
Wszystkie tęsknie wypatrują nowych właścicieli. Nie pozwólmy im czekać na 
próżno. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals zaprasza 
do udziału w kampanii na rzecz adopcji bezdomnych zwierząt ze schronisk.

w Internecie: www.animalsadopcje.otoz.pl. 
Można tam znaleźć adresy schronisk w całej 
Polsce oraz zdjęcia bezdomnych psów i ko-
tów czekających na adopcję w poszczegól-
nych placówkach. Azyle powinny być tylko 
przystankiem, i to najlepiej jak najkrótszym, 
w drodze do znalezienia nowego domu. Już 
teraz do naszej akcji przyłączyły się schro-
niska z Bydgoszczy, Warszawy, Stargardu 
Gdańskiego, Szczecina, Konina, Olsztyna, 
Torunia, Brodnicy, Olsztyna, Żywca, Białe-
gostoku, Jeleniej Góry, Włocławka, Chojnic, 
Rzeczowa, Poznania i Gdańska. Mamy na-
dzieję, że dołączą do nas wszystkie azyle 
dla kocich i psich sierot, a nasza kampania 
obejmie swoim zasięgiem całą Polskę.

Wszystkich, którzy są zainteresowa-
ni pomocą zwierzętom i naszą kampanią 
prosimy o kontakt. Liczymy na sponsorów, 

dzięki którym plakaty na billboardach dłużej 
będą mogły promować naszą akcję.

Kontakt dla chcących wesprzeć kampa-
nię: Gliwice – tel.: 305-09-43, Ruda Śląska – 
tel.: 248-03-62, Zabrze – tel.: 271-47-97 lub 
animals@otoz.pl , tel.: (+58) 550-43-73.

Jesteśmy przekonani, że wiele kocich 
i psich sierot znajdzie dom dzięki naszej 
akcji. Pies czy kot ze schroniska to zwie-
rzę, które niejednokrotnie przeżyło dramat 
rozstania z dotychczasowym właścicielem. 
Powody oddawania psów i kotów do schro-
nisk są różne. Czasem właściciel odchodzi 
na zawsze, pozostawiając swojego przyja-
ciela, którego nikt z rodziny nie chce lub nie 
może przygarnąć. Bardzo często jednak do 
schronisk trafiają ofiary ludzkiego okrucień-
stwa i bezmyślności. Wszystkie potrzebują 
kochającego właściciela.

Organizatorzy kampanii, sponsorzy 
i patroni, życzą schroniskowym zwierzętom 
w całej Polsce szybkiego znalezienia do-
mu, kochającego i odpowiedzialnego wła-
ściciela.

Kierownictwo Schroniska dla Zwierząt 
w Gliwicach

PRZEDŁUŻENIE UL. ŻWIRKI I WIGURY (2)
Przedłużenie ulic Żwirki i Wigury do ul. Kujawskiej, przecinające ul. Bojkowską 

i Pszczyńską, stanowić będzie fragment przyszłego ciągu ulic okalających śródmie-
ście. Projektowana trasa przebiegać będzie w korytarzu komunikacyjnym rezerwo-
wanym na ten cel już od 10 lat. W poprzednim tygodniu prezentowaliśmy część 
pierwszą: od ul. Żwirki i Wigury do ul. Bojkowskiej, dzisiaj przedstawiamy przebieg 
od ul. Bojkowskiej do ul. Kujawskiej. Ten odcinek liczyć będzie około 800 metrów 
dwukierunkowej jezdni o szerokości 7 m, z dwoma pasami ruchu.

Trasa wymagać będzie likwidacji około pięćdzie-
sięciu ogródków działkowych, domu jednorodzinnego, 
budynków magazynowych i przebudowy sieci urzą-
dzeń podziemnych. Pomimo tych komplikacji, 

inwestycja ta jest niezbędna ze 
względu na konieczność jak naj-
szybszego odciążenia codzien-
nie zakorkowanych skrzyżowań 
centrum. Rozważa się przedłu-
żenie Obwodnicy Centrum od 
ul. Kujawskiej  do ul. Zabrskiej 
i Chorzowskiej w przyszłych la-
tach. (kk)
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tygodnik

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

PRZYGARNIĘTO „PODRZUTKA”
Gliwiccy radni większością głosów podjęli uchwałę o przejęciu na własność 
miasta porzuconego siedemnastoletniego Mercedesa 307D. Pewien mieszkaniec 
Wrocławia pozostawił go w Gliwicach przed sześcioma laty. 

Policjanci bezskutecznie usiłowali nakłonić właściciela do odbioru samochodu. Szu-
kano go w różnych miastach, próbowano ustalić adres jego zamieszkania. Niewiele to 
dało. W ten sposób w 2000 r. Mercedes trafił na parking strzeżony przy ul. Toruńskiej. 
Z przepisów wynika, że pojazd nie odebrany w terminie sześciu miesięcy od dnia usu-
nięcia staje się własnością gminy. Teraz o dalszych losach „podrzutka” zadecyduje pre-
zydent Gliwic. Może na przykład wystawić samochód na licytację lub przekazać go do 
skupu złomu w celu utylizacji. (al)

ZREZYGNOWANO Z ŁĄCZENIA
Rada Miejska w Gliwicach uchyliła swoją ubiegłoroczną uchwałę z 11 września 
w sprawie włączenia Zespołu Szpitali nr 2 i Szpitala Wielospecjalistycznego do 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Szpital nr 1”. 

SPÓR PRAWNY Z RIO
Rada Miejska postanowiła zaskarżyć 
do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego werdykt Kolegium Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 
kwestionujący poprawność budżetu 
miejskiego na 2004 rok. 

RIO uznała, że w uchwale RM 
z 29 stycznia br. naruszono prawo, ujmu-
jąc błędnie w budżecie miasta przychody 
i wydatki Powiatowego Funduszu Go-
spodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto-
graficznym. Fundusz ten - w ocenie RIO 
- jest państwowym funduszem celowym 
i nie wolno uwzględniać go w planie do-
chodów i wydatków jednostki samorządu 
terytorialnego. Radni wyrazili natomiast 
opinię, że jest to fundusz celowy powiatu, 
a nie państwowy fundusz celowy. Z tego 
właśnie powodu wystąpili do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem o stwier-
dzenie niezgodności z prawem rozporzą-
dzenia ministra infrastruktury z 25 listopa-
da 2002 roku w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym. Kontrowersyjne rozpo-
rządzenie pozbawiło samorząd terytorial-
ny możliwości dysponowania pieniędzmi 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Za-
sobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
(luz)

DWIEŚCIE ZA NIETRZEŹWOŚĆ
Gliwiccy radni ustalili wysokość opłaty za jednorazowy pobyt w Miejskiej Izbie Wy-

trzeźwień (MIW). Zdecydowano, że będzie ona wynosić 200 zł. Maksymalna stawka 
nie może przekraczać 250 zł, zgodnie z niedawnym rozporządzeniem ministra zdrowia. 
W Gliwicach, gdzie MIW funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych, nie sięgnięto więc po najsurowsze rozwiązanie. (luz) 

Tym samym odstąpiono od koncepcji 
łączenia trzech gliwickich szpitali w jeden 
organizm. W uzasadnieniu decyzji stwier-
dzono, że dramatyczna sytuacja finanso-
wa Szpitala nr 1 (ul. Kościuszki 29) zmu-
sza władze miejskie do podjęcia natych-
miastowych działań zapobiegawczych. 
Nie można scalać szpitali, jeśli jeden 
z nich – jak argumentowano - jest mocno 

zadłużony i obciążony roszczeniami wie-
rzycieli oraz niemałymi zobowiązaniami 
finansowymi wobec własnych pracowni-
ków. Fuzja mogłaby w takim przypadku 
doprowadzić do pogorszenia kondycji fi-
nansowej całego kompleksu szpitalnego. 
Uchwała w tej sprawie zapadła zdecydo-
waną większością głosów (tylko dwóch 
radnych wstrzymało się od głosu). (luz) 

DLA RODZICÓW 
SZEŚCIOLATKÓW Z GLIWIC

Od 1 września br. wszystkie dzieci sześcioletnie będą objęte rocznym, obo-
wiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Realizację tego ważnego zada-
nia powierzono przedszkolom publicznym oraz oddziałom przedszkolnym 
(tzw. „zerówkom”) w publicznych szkołach podstawowych. Obowiązek ten 
można również realizować w placówkach niepublicznych.

Proszę rodziców dzieci 6-letnich 
o zgłoszenie ich w kwietniu do przed-
szkola lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej (w rejonie za-
mieszkania). Rodzice powinni rów-
nież zapewnić regularne uczestnictwo 
dziecka w zajęciach. Przestrzeganie 
tego obowiązku będzie kontrolowane 
przez dyrektora placówki oświatowej, 
w rejonie której dziecko mieszka. 

Miasto Gliwice zapewnia miejsca 
dla wszystkich dzieci 6-letnich zamel-
dowanych w naszym mieście. Oddzia-
ły dla dzieci 6-letnich będą otwarte we 
wszystkich przedszkolach. Wstępnie 
przewidzieliśmy uruchomienie oddzia-
łów przedszkolnych w jedenastu szko-

łach podstawowych o numerach 5, 7, 8, 
11, 13, 14, 15, 18, 20, 21 i 36. W miarę 
potrzeb lista ta może być rozszerzona. 

W ramach obowiązkowego kształce-
nia dzieci będą codziennie brały udział 
w 5-godzinnych bezpłatnych zajęciach 
wychowawczych i dydaktycznych. 
Wszelkie dodatkowe świadczenia, jak 

pobyt w placówce powyżej pięciu go-
dzin oraz żywienie, muszą być opłaco-
ne przez rodziców. 

Zadanie koordynuje Wydział Eduka-
cji UM Gliwice, telefon 231-05-74 i 239-
11-60 (Barbara Niekrasz).

Jan Kaźmierczak
zastępca prezydenta Gliwic
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Ważną decyzją Rady Miejskiej jest podjęcie uchwały o skie-
rowaniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego na nielegalne cen-
tralizowanie państwa przez rząd, a w tym przypadku ministra 
infrastruktury. Rzecz dotyczy ministerialnego rozporządzenia, „li-
kwidującego” Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geode-
zyjnym i Kartograficznym, a tym samym  konieczności wyłączenia 
z uchwały budżetowej miasta przypisanych mu finansów.

Odstąpiono od łączenia szpitali, uchylając uchwałę z 11 wrze-
śnia 2003 r. Decyzja ta jest elementem - wymuszonego nową sy-
tuacją - planu naprawy gliwickich szpitali, który został zasygnali-
zowany miesiąc temu na lutowej sesji. Stała się rzecz, która mnie 
zastanawia. Wokół planu naprawy - poprzez formalną likwidację - 
Szpitala nr 1 atmosfera zagęściła się. Sprawa nagłaśniana jest za 
pomocą mediów. Niektóre ugrupowania polityczne składają różne 
daleko idące wnioski, protestują związki zawodowe, a uchwała 
zostaje podjęta bez  dyskusji i bez głosów przeciwnych. O tak 
ważnej sprawie nikt nie chce rozmawiać. Sam nasuwa się wnio-
sek, że protesty wynikają z działań politycznych, bo inaczej trud-
no wytłumaczyć te nieczytelne zachowania. Wygląda to na obro-
nę status quo – nie ma zgody ze strony kontestujących na jaką-
kolwiek zmianę, nawet za cenę katastrofy.

Przy podejmowaniu uchwały o zmianach w statucie, Rada nie 
zgodziła się na zapis, dający możliwość wycofania przez wnio-
skodawcę projektu uchwały przed przystąpieniem do głosowania. 
To prowadzi do sposobności tworzenia złego prawa i dlatego jest 
niezrozumiałe. Przerobiona na sesji uchwała może okazać się 
niezgodna z prawem, gdyż radca prawny opiniuje pierwotny pro-
jekt, wpływający pod obrady. Może dojść do sytuacji, że projekt 
zostanie zmieniony poprawkami na sesji do tego stopnia, że jego 
wnioskodawca już nie może się do niego - jako własnego – przy-
znać, bo uważa, że nie wypełnia już jego zamierzeń. Uchwała 
może więc zostać podjęta wbrew wnioskodawcy, a i tak pozosta-
nie jego wnioskiem – to jest absurdalne.

Nie wiadomo, czy lokale użytkowe przy ulicy Zwycięstwa 
i Rynku będą mogły być sprzedawane drożej. Rada Miejska 
odsunęła do dalszych prac projekt sprzedaży lokali użytkowych 
w ścisłym centrum ich najemcom za cenę wyższą o 50% od ich 
wyceny. W tej chwili zdarza się, że ceny lokali nabytych od mia-
sta, na rynku wtórnym są o wiele wyższe. Przykład: dotychcza-
sowy najemca kupuje lokal za 237.000 zł, a ostateczny właściciel 
nabywa go od pośrednika za 784.000 zł, tak więc czysty zysk – 
nie miasta – sięga ponad pół miliona złotych. Przytaczanie w tym 
miejscu argumentów o „sprawiedliwości społecznej”, które mają 
uzasadniać brak zgody na sprzedaż najemcom lokali za cenę tyl-
ko nieco przybliżoną do rynkowej jest chyba mało wiarygodne.  

Nie jest dla mnie zrozumiała decyzja o braku zgody na stwo-
rzenie możliwości lokowania wolnych środków budżetowych mia-
sta w funduszach inwestycyjnych. Z faktów potwierdzonych przez 
sąsiednie samorządy wynika, że na takich operacjach zyskują 
one ok. 10% więcej, niż z lokat bankowych. Mogą to więc być po-
kaźne kwoty, zasilające budżet, ale na razie nie gliwicki.

Zygmunt Frankiewicz 
Prezydent Miasta

Obradujący w miniony czwartek na kolejnej sesji radni 
Rady Miejskiej podjęli 34 uchwały, a jeden projekt uchwały 
skierowano do drugiego czytania. Z tej ilości 2 uchwały wywo-
łały sporo dyskusji, a nawet emocji. Pierwszym takim drukiem 
uchwały był projekt wnioskowany przez prezydenta, a pomy-
słodawcą jego był skarbnik miasta, który dawałby upoważ-
nienie Prezydentowi Miasta do lokowania wolnych środków 
budżetowych „w jednostkach funduszy inwestycyjnych o du-
żym stopniu bezpieczeństwa”. Do tej pory Prezydent Miasta 
ma delegację do lokowania wolnych środków budżetowych 
w trakcie roku na lokatach bankowych i papierach wartościo-
wych. W trakcie dyskusji na Komisji Budżetu Skarbnik Miasta 
nie zdołał przekonać członków komisji do tego pomysłu. Po-
dobnie było na sesji RM. Radni pytali, czy w ogóle powinniśmy 
lokować wolne środki w fundusze inwestycyjne obarczone ja-
kimkolwiek ryzykiem finansowym, a jeśli tak, to powinniśmy to 
uczynić w oparciu o dogłębną analizę rynku przedstawiając 
w tym zakresie kilka propozycji i ofert. Pomysł, który przed-
stawił pan skarbnik nie był odpowiednio wcześniej przedys-
kutowany i uargumentowany, a przedstawiona oferta jednego 
towarzystwa nie wzbudziła wiarygodności. Po długiej i czasa-
mi emocjonalnej dyskusji ze strony radnych i wnioskodawców 
radni nie przyjęli tego projektu uchwały aczkolwiek powiedzia-
no, że do tematu należy być może wrócić. Pragnę w tym miej-
scu jednoznacznie stwierdzić, że w żaden sposób nie można 
tego traktować jako braku zaufania do Prezydenta Miasta. Był 
to raczej brak akceptacji dla sposobu i formy postępowania 
Skarbnika Miasta w jaki chciał swój pomysł realizować. Rad-
ni są bardzo ostrożni w podejmowaniu decyzji finansowych 
i trudno się temu dziwić. Tego typu projekty uchwał wymagają 
znacznie więcej dyskusji, analizy, wariantowości i rzeczowej 
argumentacji nawet wtedy, kiedy dla wnioskodawców wszyst-
ko jest oczywiste. 

Kolejnym projektem uchwały, którego jeden z punktów 
wzbudził sporo dyskusji był zapis mówiący, że wnioskodaw-
ca do czasu przystąpienia do głosowania nad tym projektem 
uchwały może wycofać wniesiony przez siebie projekt, i że 
wycofanie to nie stanowi zmiany porządku obrad. Radni nie 
podzielili tego poglądu pozostając przy obowiązujących do 
tej pory uregulowaniach, które mówią, że owszem można wy-
cofać projekt uchwały, ale stanowi to zmianę porządku obrad 
oraz wymaga głosowania i uzyskania bezwzględnej większo-
ści głosów. Wydawałoby się, iż to tylko sprawa proceduralna 
ale jak padało w komentarzach diabeł tkwi w szczegółach.

Podjęto też 19 uchwał w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla miasta Gliwice. Jak ważna jest to sprawa potrafią doce-
nić inwestorzy. Prace nad tym planem nabierają przyśpiesze-
nia i to bardzo dobrze, gdyż obecny jego brak dla dużej części 
aglomeracji Gliwic znacznie oddala w czasie procedury admi-
nistracyjne, a nawet nie zezwala na realizację zamierzonych 
inwestycji.

Stanisław Ogryzek
Przewodniczcy Rady Miejskiej

DWUGŁOS POSESYJNY
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Krótka historia musicalu
część XX

ROLLING THE ROCK

 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, tel. 230-67-18, 232-11-01, e-mail: gtm@teatry.art.pl, www.teatr.gliwice.pl

R E P E R T U A R
31 marca (środa), godzina 18.30 

KONCERT SYMFONICZNYKONCERT SYMFONICZNY
gościnnie: Piotr Paleczny

1 kwietnia (czwartek), godzina 19.00 
PRIMA APRILIS, CZYLI „FOOTLOOSE” PO POLSKUPRIMA APRILIS, CZYLI „FOOTLOOSE” PO POLSKU

2 kwietnia (piątek), godzina 10.30, 19.00 
„FOOTLOOSE - WRZUĆ LUZ!”„FOOTLOOSE - WRZUĆ LUZ!”

3 kwietnia (sobota), godzina 18.30 
„HELLO, DOLLY!”„HELLO, DOLLY!”

4 kwietnia (niedziela), godzina 18.00 
„WIEDEŃSKA KREW”„WIEDEŃSKA KREW”

6 kwietnia (wtorek), godzina 18.30 
„ZORBA”„ZORBA”

W niedzielę wielkanocną John Michael Tebelak, młody stu-
dent reżyserii teatralnej, poszedł do kościoła. Jak to przedsta-
wiciel pokolenia „dzieci kwiatów”, pragnął doznać jakiegoś mi-
stycznego przeżycia, religijnego wstrząsu. Jak sam określał, 
chciał poczuć w sobie siłę, by razem z Jezusem móc odepchnąć 
kamień Grobu Pańskiego i w pełni przeżyć Boże Zmartwych-
wstanie. Tymczasem na twarzach wiernych 
dostrzegał tylko znudzenie i chęć jak najszyb-
szego wydostania się z kościoła. Kiedy roz-
trząsał tę tajemnicę zatrważająco apatycznie 
pobożnych kupczyków, podszedł do niego 
policjant i zrewidował go, podejrzewając o po-
siadanie narkotyków. Powodem był jego mało 
odświętny ubiór i – przede wszystkim – długie 
włosy. 

To wtedy przyszło mu na myśl, że – po 
pierwsze – doskonale wie, co czuł Jezus 
oskarżany przez faryzeuszy i – po drugie – że 
odepchnięcie, odtoczenie kamienia (ang. „rol-
ling the rock”!) Chrystusowego grobu bynajm-
niej nie przebiegało w rytmie chorałów grego-
riańskich…

No właśnie. Jezus głosił pokój, radość, mi-
łość, przebaczenie. Nie miał domu, wędrował 
od miasta do miasta szerząc Dobrą Nowinę. 
Wolał przebywać wśród biednych rybaków, robotników, ba! – na-
wet prostytutek (Maria Magdalena) – niż wśród świętoszkowa-
tych bogaczy i mędrców. Miał długie włosy. Kto więc stoi bliżej 
jego Ewangelii (ang. „Gospell”; staroangielskie „Godspell”): bo-
gaci, brzuchaci przedstawiciele amerykańskich elit, dla własnych 
nieczystych interesów rozpętujący na całym świecie wojny, czy 
też występujące pod sztandarem: „Make love, not war” rozśpie-
wane, buntownicze i malownicze dzieci-kwiaty?

Niewiele trzeba było, by Tebelak przekuł myśl w musical. Tym 
bardziej że właśnie czekało go przygotowanie przedstawienia 
dyplomowego, opartego albo o klasykę, albo o dramat w stylu 

którejś z dawnych epok. Szybko przekonał promotorów, że nie 
ma nic bardziej klasycznego niż Biblia. Godspell – bo tak nazwał 
swoją rockandrollową wersję Ewangelii wg św. Mateusza – zo-
stał w college’u przyjęty z entuzjazmem, który wkrótce rozprze-
strzenił się poza szkolne mury, a dokładnie w kierunku nowojor-
skiego off-off-brodwayowskiego Cafe La Mama Ellen Stewart, 

„wylęgarni” amerykańskiej awangardy te-
atralnej. Tam zobaczyli spektakl producen-
ci Edgar Lansbury i Joseph Beruh, którzy 
postanowili przenieść go nieco bliżej serca 
amerykańskiego teatru, czyli na jedną ze 
scen off-Broadwayu. Stwierdzili tylko, że 
genialny pomysł rockandrollowej Ewangelii 
należy przyozdobić trochę bardziej profe-
sjonalną muzyką. Napisanie jej zapropo-
nowali 23-letniemu absolwentowi Carnegie 
Mellon University, Stephenowi Schwartzo-
wi. W morderczo krótkim czasie 5 tygodni 
powstało 14 nowych piosenek, które razem 
z Day by Day – jedynym numerem „ocala-
łym” z pierwotnej wersji – stały się podsta-
wą ostatecznej wersji Godspell. Premiera 
odbyła się w Cherry Lane Theatre 17 maja 
1971 roku i stała się jednym z największych 
sukcesów off-Broadwayu. Po przeniesieniu 

do innej sali, Godspell zagrano 2.124 razy. Niemal natychmiast 
temat podchwycili producenci z całego świata, m. in. z Francji, 
Anglii, Australii, Holandii, Niemiec. Ukoronowaniem kariery mu-
sicalu była jego premiera na Broadwayu w 1976 roku, po której 
powtórzono go 527 razy.

Warto przypomnieć, że w tym samym czasie ogromną popu-
larnością na obydwu kontynentach cieszyła się rockowa wersja 
Pasji, czyli Jesus Christ Superstar. Wydaje się więc, że postać 
Jezusa została niemal zawłaszczona przez rozkrzyczanych 
rockandrollowców. Jeżeli jednak Jesus… był w swojej istocie 
spektaklem pesymistycznym i prawie obrazoburczym (Jezus 

jest tam człowiekiem – niezrozumianym i samotnym, a najbar-
dziej przekonujące argumenty na temat zmiany świata na lep-
sze pochodzą z ust Judasza), to Godspell w swoim przekazie 
o wiele bardziej zbliżał się do ducha samej Ewangelii. Zniknęła 
w nim w dodatku cała jej mroczność, pozostał optymizm, wiara, 
chęć przesycenia świata miłością i radością. Oczywiście, dla 
ortodoksów postać Chrystusa w koszulce z wielkim „S” na pier-
si, klaszczącego i tańczącego w rytmie rockandrolla w towa-
rzystwie wesołych klownów nadal była nie do przełknięcia, ale 
czyż sam Jezus nie był też potępiany przez ortodoksów?

Tak więc kolejne przesilenie w historii musicalu przebiegało 
w zaskakująco religijnej atmosferze. Świat musicalu przestał 
się ograniczać do papierowych, teatralnych bohaterów, powoli 
zaczął rozszerzać swoje granice tak, by mogły objąć najważ-
niejsze elementy tradycji kulturowej człowieka. Cały świat jest 
musicalem?

Jacek Mikołajczyk

Godspell w 1971 r.          fot. archiwum GTM



GODZINY ZWIEDZANIA
Willa Caro i Zamek Piastowski
wtorek, środa, piątek: od 9.00 do 14.30, 
czwartek: od 11.00 do 18.00, 
sobota, niedziela: od 10.00 do 15.00.
Biblioteka w Willi Caro
od wtorku do piątku: od 9.00 do 15.00.
Galeria w Ratuszu
od poniedziałku do piątku: od 11.00 do 17.00.

WSTĘP NA WYKŁADY I KONCERTY 
W CENIE BILETU WSTĘPU DO MUZEUM

Willa Caro
ul. Dolnych Wałów 8 a,
tel.: 231-08-54, fax: 230-73-66
wystawy stałe:
● Dziewiętnastowieczne wnętrza miesz-

kalne willi górnośląskich przemysłow-
ców

● Kultura ludowa regionu gliwickiego 
XIX/ XX w.

wystawy czasowe:
● Najpiękniejsze Kroszonki 2004

Zamek Piastowski 
ul. Pod Murami 2, tel.: 231-44-94
wystawy stałe:
● Pradzieje ziemi gliwickiej
● Z dziejów Gliwic
● Przemysł w Gliwicach XIX/XX w.
● Ikonografia miasta.

MUZEUM W GLIWICACH
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BYŁO, BĘDZIE

15 kwietnia 2004 r. o godz. 11.00 w sali 254 rozpocznie się III ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr IV położonego w Gliwicach przy ul. Plac 

Inwalidów Wojennych 16-18 o pow. 67,69 m2 – II piętro wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste ułamkowej części działki.

Położenie nieruchomości:
Plac Inwalidów Wojennych 16-18 , działka nr 24,25, ark. mapy 5, obr. Gliwice, pow. 390 m2, 
KW 29705.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Cena wywoławcza lokalu użytkowego nr IV ........................................................46.607,00 zł.
Cena wywoławcza gruntu 25% wartości udziału / 7/100 cz./ ....................................306,90 zł. 
Cena wywoławcza nieruchomości:................................................................. 46.913,90 zł.
Wadium: 4.691,00 zł. , minimalne postąpienie .....................................................469,00 zł.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta Gliwice, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 
2003 r.: budownictwo mieszkaniowe oraz usługi.
Udział w przetargu będą mogły brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą określone w ni-
niejszym ogłoszeniu wadium na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ING BANK ŚLĄSKI 
S.A. nr konta: 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 i dostarczą dowód wpłaty wadium (lub jego 
kopię) na stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego (parter) w Gliwicach do 9 kwietnia 2004 r. do godz. 14.00. 
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 6 kwietnia 2004 r. o godz. 11.00.
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedsta-
wiciele osób prawnych odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli 
w imieniu tych osób.
Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który 

przetarg wygra,
- zwrotowi (przelewem) pozostałym osobom, które przetargu nie wygrają,
- przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od umowy notarialnej w wyzna-

czonym terminie.
Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 
z nabyciem nieruchomości. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana będzie do uiszczania 
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki w wysokości 3% wartości działki. Wszelkie 
prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje nabywca z chwilą zawarcia umowy 
notarialnej.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert. Dodatkowych informacji udziela stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 239-12-56.

pisemny przetarg nieograniczony na
adaptację budynku przy ul. Wieczorka 10 

w Gliwicach dla potrzeb 
Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Wymagany termin realizacji zamówienia całego zadania:
I Etap – Nowa Księga Wieczysta do: 30 czerwca 
2005 r.
II Etap – pozostałe prace do: 30 listopada 2006 r.
Wadium - 150 000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 
180 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, Biuro 
Obsługi Interesantów, parter – stanowisko ds. zamówień 
publicznych, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 18.00) lub 
za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, Biuro Obsługi Interesantów 
– stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 239-12-56 faks 
231-27-25 w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki do 18.00).
Termin składania ofert upływa 7 maja 2004 r. o godz. 
10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, 
Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień 
publicznych.
Otwarcie ofert nastąpi 7 maja 2004 r. o godz. 11.00 w sali 
139 Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert warianto-
wych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia,
2.  spełniają wymogi określone w art. 22, oraz nie podlegają 

wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

Prezydent Miasta Gliwice
przypomina o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowych do 31 marca każdego roku z góry za dany rok 

bez wezwania w kasie Urzędu Miasta lub na konto: 
dla gruntów Gminy Gliwice:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w pokoju 428 (IV piętro), tel. 239-12-30.

dla gruntów Skarbu Państwa:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w pokoju 463 (IV piętro), tel. 239-12-32.
W przypadku nieuregulowania należności w terminie

naliczane będą odsetki ustawowe.

W Biurze Obsługi Interesantów
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

na stanowisku Wydziału Środowiska można 
otrzymać formularze wniosków o wpis do ewidencji 

producentów oraz instrukcje ich wypełniania. 
Wypełnione formularze wniosków należy składać 
w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Pyskowicach ul. Kopernika 2, 
tel.: 302-20-30.

Wpis do ewidencji producentów stanowi niezbędny 
warunek dla uzyskania dopłat bezpośrednich dla 
rolnictwa.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

www.muzeum.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY
pe łna treść  og łoszeń  zamieszczona jest w serwisie internetowym urzędu miejskiego na stronie www.um.gliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, 

ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego uporządkowania 

i dobudowy przewodów kominowych w budynkach 
przy ul. Przemysłowej 5A-5B i ul. Sokoła 6.

Termin składania ofert: 7 kwietnia 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 7 kwietnia 2004 r. o godz. 10.00.

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego
(o wartości powyżej 30 000 euro) na
dostawę środków opatrunkowych.

Termin składania ofert: 7 maja 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 7 maja 2004 r. o godz. 10.00.

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

ogłasza przetarg nieograniczony na 
dostawę odzieży roboczej , środków ochrony indywidualnej

i środków czystości  w roku 2004.
Termin składania ofert: 7 kwietnia 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 7 kwietnia 2004 r. o godz. 9.00.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice
informuje o zmianie swojej siedziby,

aktualny adres:
Gliwice, ul. Zygmunta Starego 13, II piętro,

tel/fax: (32) 239-12-38, tel.: 239-11-49.

15 kwietnia 2004 r. o godz. 10.00 w sali nr 254 rozpocznie się II ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 25 o pow. 129,49 m2 – I piętro wraz 
z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działek.
Położenie nieruchomości:
Dolnych Wałów 25, działka nr 11,ark. mapy 5, obr. Gliwice, pow. 758 m2, 
KW 18060.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Cena wywoławcza lokalu nr 2 ...............................................80.384,00 zł.
Cena wywoławcza gruntu 25% wartości udziału /149/1000/ ....1.953,75zł.
Cena wywoławcza nieruchomości ....................................82.337,75 zł.
Wadium: 8.234,00 zł. , minimalne postąpienie .......................823,00 zł.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta Gliwice: tereny kon-
centracji usług.
Udział w przetargu będą mogły brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą 
określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ING Bank Śląski S.A. nr konta: 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 i dostarczą dowód wpłaty wadium (lub jego kopię) do stanowiska ds. 
zamówień publicznych i przetargów w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego (parter) w Gliwicach do 9 kwietnia 2004 r. do godz. 14.00.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 6 kwietnia 2004 r. 
o godz. 10.00.
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsa-
mości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument upoważniający 
je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.
Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zaoferowanej przez 

oferenta, który przetarg wygra,
- zwrotowi (przelewem) pozostałym osobom, które przetargu nie wygrają,
- przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od umowy 

notarialnej w wyznaczonym terminie.
Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądo-
wych związanych z nabyciem nieruchomości. Osoba wygrywająca przetarg 
zobowiązana będzie do uiszczania opłaty z tytułu użytkowania wieczyste-
go działek w wysokości 1% wartości działki. Wszelkie prawa i obowiązki 
związane z nieruchomością przejmuje nabywca z chwilą zawarcia umowy 
notarialnej.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowych informacji udziela stanowisko ds. zamówień publicz-
nych i przetargów w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 23-91-256.

Urząd Miejski w Gliwicach
zatrudni pracownika do Wydziału Kontroli Gospodarczej

Kandydaci winni posiadać:
● wykształcenie wyższe,
● staż pracy minimum 3 lata, 
● bardzo dobrą znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
● praktyczną umiejętność posługiwania się oprogramowaniem Word i Excel 

na poziomie podstawowym.
Mile widziana:
● znajomość sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych, 

zamówień publicznych, prawa pracy oraz zasad naliczania i wypłaty 
wynagrodzeń,

● umiejętność obsługi oprogramowania LEX.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało przeprowadzanie 
kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta Gliwice.

Oferty można składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (gmach Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p., pokój nr 338) w terminie 
do dnia 9 kwietnia 2004 r.
Oferty winny zawierać:
● list motywacyjny,
● CV z klauzulą  „ 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)”,

● kwestionariusz osobowy,
● dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje.

pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowego 
projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi krajowej 

nr 88 na odcinku od węzła obwodnicy Gliwic (rejon Cmentarza Cen-
tralnego) do węzła „Kleszczów” z autostradą A4 i złożenie wniosku 

o wydanie pozwolenia na budowę.
Wymagany termin realizacji całego zadania: 
-  8 tygodni od podpisania umowy do złożenia wniosku o wydanie decyzji 

o ustaleniu lokalizacji drogi,
- 6 tygodni od uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi 

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (poza 
częścią dotyczącą dysponowania terenem). 

Wadium w kwocie 9 000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, parter – stanowisko 
ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 18.00) lub za 
zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 239-
12-56 faks 231-27-25 w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki do 18.00).
Termin składania ofert upływa 10 maja 2004 r. o godz. 10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Intere-
santów – stanowisko ds. zamówień publicznych.
Otwarcie ofert nastąpi 10 maja 2004 r. o godz. 11.00 w sali 139 Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia,
2.  spełniają wymogi określone w art. 22 ust 1, oraz nie podlegają wykluczeniu 

z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %) 

- cena 100 %.
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OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY

Wydawca:  Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 tel. (032) 231-99-36, fax: (032) 231-99-01, http://www.um.gliwice.pl, e-mail: bp@um.gliwice.pl.
Redakcja:  Barbara Baranowska (redaktor naczelny),
 Monika Grzeczyńska, Marek Jarzębowski, Krzysztof Krzemiński, 
 Joanna Lenczowska, Zbigniew Lubowski, Jacek Michalski.
Nakład:  5.000 egzemplarzy.

Wydział Środowiska
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

informuje
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
swoich zadań zajmuje się udzielaniem wsparcia ze środków funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej w dostosowywaniu przedsiębiorstw do wymogów 
ochrony środowiska.
Pomoc finansowa została zaprogramowana jako działanie 2.4 w Sektoro-
wym Programie Operacyjnym – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”. 
Polskie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie z funduszy 
strukturalnych z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przyjąć pierwsze 
wnioski w maju 2004 r. 
Aktualizowane na bieżąco informacje o zasadach i procedurach ubiegania 
się o przedmiotowe dofinansowanie można uzyskać na stronie interneto-
wej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
www.nfosigw.gov.pl.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia trzech kolejnych przetargów na 
sprzedaż lokali użytkowych położonych w Gliwicach przy ul. Górnych 
Wałów 15, nr I o pow. 68,02 m2 oraz nr II o pow. 86,18 m2 wraz z oddaniem 
w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działek nr 73/3,73/4,ark. mapy 
24,obr. Gliwice KW 20417 – Prezydent Miasta zaprasza 8 kwietnia 2004 r. 
o godz. 11.00 do wzięcia udziału w rokowaniach mających na celu zbycie 
przedmiotowych lokali. 
Lokale znajdują się na parterze w oficynie z wejściem od ul. Górnych Wa-
łów 15, posiadają instalację elektryczną i wodociągową .
Wszelkie informacje udzielane będą w pokoju 433 na IV piętrze w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami, tel. 239-12- 45.
Cena wywoławcza do negocjacji: 
- lokalu nr I ........................................................................... 49.100,00 zł. 
- lokalu nr II .......................................................................... 68.720,00 zł.

przetarg nieograniczony na 
prace związane z bieżącym utrzymaniem cieków 

pn.: potok Sośnicki, Myśliwski, Bojkowski. 
Instrukcję dla oferentów można odebrać w siedzibie zamawiającego na 
stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów w Biurze Obsługi Inte-
resantów. Specyfikacja zostanie przesłana listem poleconym w odpowiedzi 
na pisemne zamówienie zainteresowanych (faks: 231-27-25), pismo należy 
kierować na stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.  
Cena instrukcji : 10 zł (dziesięć złotych).
Termin składania ofert:19 kwietnia 2004 r. do godz. 9.00. 
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamó-
wień publicznych i przetargów, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice. 
Termin otwarcia ofert: 19 kwietnia 2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie zama-
wiającego w sali nr 254 (II piętro).
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział wszyscy oferenci, którzy:
- nie podlegają wykluczeni na podstawie art. 22.1 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
- spełniają wymogi określone w instrukcji dla oferentów.
Ustala się następujące kryterium wyboru oferty: 
łączna oferowana cena brutto – waga kryterium 100%.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Biuro Ob-
sługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów, 
tel. 239-12-56.

mieszkańców miasta, że zgodnie z Uchwałą Nr XL/590/97
Rady Miejskiej w Gliwicach z 13 listopada 1997 r. w sprawie „szcze-
gółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Gliwice” zaplanowano przeprowadzenie na terenie miasta akcji 
odszczurzania. Akcja zostanie zorganizowana w dniach: 

od 5 kwietnia do 26 kwietnia 2004 r.
Odszczurzanie będzie polegało na jednorazowym i równoczesnym wyłożeniu 
trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, 
magazynach, obiektach przemysłowych, wytwórniach i przetwórniach artyku-
łów spożywczych oraz w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych.
W terminie do 5 kwietnia 2004 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, 
poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozba-
wienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego 
zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie 
w handlu.
Do 5 kwietnia 2004 r. właściciele, administratorzy budynków i innych po-
mieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni 
zapas trutki, według normy:
a) na każde 100 m2 pow. lokalu                                                       – 0,25 kg trutki 
b) lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego    – 0,50 kg trutki
c) w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę                             – 0,25 kg trutki 

5 kwietnia br. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdo-
podobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, 
w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie 
z instrukcją podaną na opakowaniu.
W dniach od 5 kwietnia do 26 kwietnia br. należy pozostawić wyłożoną trutkę, 
uzupełniając ją w miarę potrzeb.
26 kwietnia br. należy zebrać pozostałe resztki trutki oraz padłe gryzonie, 
które należy spalić lub zakopać w odległości 50m od źródeł wody pitnej. 

 Dzieci pouczyć należy o niebezpieczeństwie zatrucia 
i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji 
odszczurzania. 
W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: 
„UWAGA  TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego 
lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować 
poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala. 
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele 
Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku do 
tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego 
Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające z art.117 
Kodeksu Wykroczeń. 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z póź. zm.). 

Prezydent Miasta Gliwice informuje
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do zbycia: 

- nr 244 do 13 kwietnia 2004 r.,
- nr 245 do 13 kwietnia 2004 r.,
- nr 246 do 13 kwietnia 2004 r.,
- nr 250 do 13 kwietnia 2004 r.,
- nr 251 do 13 kwietnia 2004 r.,
- nr 252 do 14 kwietnia 2004 r.,
- nr 253 do 14 kwietnia 2004 r.

Ponadto zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę:

- nr 4 do 13 kwietnia 2004 r.,
- nr 243 do 13 kwietnia 2004 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń 
do nieruchomości umieszczonych w wykazach.
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Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 
w PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12, pokój 105, w godzinach od 8.00 do 14.30.

KINO AMOK
 31 marca - 1 kwietnia: Między słowami 
(18.00), Nasza Ameryka (16.00, 20.00)

 2 - 8 kwietnia: Rosyjska arka (16.00, 20.00), 
Kumple (18.00)

KINO TEATR „X”
 31 marca - 1 kwietnia: Gothika (18.15, 
20.00)

KINO BAJKA
 31 marca - 1 kwietnia: Hidalgo (16.00, 20.30), 
Symetria (18.30)

 2 - 8 kwietnia: Straszny Film 3 (16.30, 20.15), 
Hidalgo (18.00)

Gliwice, ul. Fredry 6, tel. 231-32-39
● czynna od wtorku do piątku 
  w godz. 9.00-18.00, 

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

kasa otwarta do godz. 17.00
● w poniedziałki - nieczynna.

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

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

- nauczyciel geografii – wykształcenie wyższe, kwalifikacje w zakresie pedagogiki 
leczniczej, miejsce pracy: Gliwice,

- nauczyciel matematyki – wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogicz-
ne, min. 3 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,

- kierownik budowy (budownictwo żelbetowe) – wykształcenie wyższe lub 
średnie, miejsce pracy: Gliwice,

- elektronik – wykształcenie wyższe elektroniczne, znajomość pakietu MA-
TLAB, dobra znajomość języka angielskiego, praktyczna umiejętność progra-
mowania (C, Delphi), wiedza z zakresu metrologii, czujników i przetwarzania 
sygnałów, miejsce pracy: Gliwice,

- inżynier mechanik-energetyk – wykształcenie wyższe, umiejętność obsługi 
komputera, samochód, miejsce pracy: Pyskowice,

- elektromonter – wykształcenie średnie lub zawodowe, uprawnienia SEP do 
1KV, miejsce pracy: Gliwice i okolice,

- samodzielna księgowa (księgi handlowe) – wykształcenie średnie ekonomicz-
ne, min. 5 lat doświadczenia,  miejsce pracy: Zabrze, 

- specjalista ds. zaopatrzenia i logistyki – znajomość gospodarki magazynowej, 
umiejętność obsługi komputera (programy magazynowe), znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: Zabrze,

- fryzjer damsko-męski – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- kierowca – wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C, E, miejsce pracy: te-

ren kraju,
- operator żurawia – min. 3 lata doświadczenia, uprawnienia, miejsce pracy: Gli-

wice,
- operator dźwigu (pow. 25 ton) – wykształcenie zawodowe, min. 5 lat doświad-

czenia, miejsce pracy: Zdzieszowice,
- operator równiarki – wykształcenie zawodowe, min. 4 lata doświadczenia, 

miejsce pracy: Zabrze,
- wytaczarz – min. 5 lat doświadczenia,  miejsce pracy: Zabrze,
- cieśla budowlany – wykształcenie zawodowe, min. 5 lat doświadczenia, miej-

sce pracy: Zabrze,
- murarz-tynkarz – miejsce pracy: Gliwice,
- zbrojarz – min. 10 lat doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,
- kamieniarz – wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie, miejsce 

pracy: Niezdrowice.

P A L M I A R N I A


