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HANDLOWA INWESTYCJA
Pod koniec ubiegłego miesiąca podpisano porozumienie między 

władzami samorządowymi Gliwic a firmą CARREFOUR – Polska 
(spółka z o.o.) w Warszawie. Dotyczy ono dwuetapowej inwestycji, która 
ma być zrealizowana na terenie usytuowanym w rejonie ulic Czołgowej 
i Nadrzecznej. W pierwszym etapie przewidziano budowę Centrum 
Handlowo-Usługowego CARREFOUR wraz z zasadniczą modernizacją 
układu komunikacyjnego w sąsiedztwie projektowanej inwestycji. Zadanie 
powinno być wykonane do końca 2004 roku. W drugim etapie powstaną 
natomiast – jak się planuje - obiekty wielofunkcyjne o przeznaczeniu 
hotelowym, biurowym i biznesowym. To przedsięwzięcie będzie 
realizowane w latach 2005-2010. Firma CARREFOUR zobowiązała się 
równocześnie do budowy węzła komunikacyjnego w obrębie DK-88 (tzw. 
„starej autostrady”) wraz z połączeniem z ul. Czołgową, a także drogi 
wjazdowej na teren przyszłego centrum handlowo-usługowego. Stołeczny 
inwestor dokona również niezbędnej przebudowy ul. Nadrzecznej.

Uzgodniono, że firma wpłaci do kasy miejskiej ok. 7 milionów złotych 
z tytułu należności za grunty oraz  darowizny na remonty i inwestycje 
drogowe. W tekście porozumienia zapisano, że przy realizacji przedsięwzięcia 
inwestor nawiąże współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami budowlanymi 
i montażowymi na zasadach „konkurencyjnej oferty rynkowej”. Firma 
zobowiązała się ponadto do „preferencyjnego zatrudniania mieszkańców 
Gliwic przy naborze pracowników do przyszłego centrum handlowo-
usługowego CARREFOUR”. W tym celu dołoży starań, aby gliwiczanie 
stanowili „co najmniej 80 % łącznej liczby osób zatrudnionych” 
w hipermarkecie na podstawie umów o pracę. Władze samorządowe Gliwic 
– miasta otwartego dla inwestorów – aprobują planowaną inwestycję jako 
zgodną z przyjętą strategią rozwoju gminy – stwierdzono w porozumieniu. 

(luz)
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fot. E. Kaliszewska

IRYTACJA WĘDKARZY
Do Urzędu Miejskiego dotarł list poirytowanych wędkarzy, zrzeszonych w gliwickim 
kole Polskiego Związku Wędkarskiego. Kategorycznie odmówili oni podpisania 
przesłanej im wcześniej uaktualnionej umowy dzierżawy zbiornika wodnego 
„ZREMB”. Akwen jest usytuowany na południe od ul. Daszyńskiego w obrębie 
Wójtowej Wsi. 

Oburzenie wędkarzy wywołała 
konieczność płacenia podatku od 
nieruchomości za dzierżawiony teren 
(„za grunty sportowo-rekreacyjne pod 
wodą”). Do tej pory płacili rocznie tylko 
224 zł czynszu, a teraz muszą zapłacić 
dodatkowo ponad 2,4 tysiąca zł. rocznie 
podatku od nieruchomości. Obowiązek 
ten został na nich nałożony na podstawie 
ustawy z 30 października 2002 r. o zmianie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw. 

Wędkarze skrupulatnie wyliczyli, że 
z własnych funduszy zarybiali dotąd wodę 
karpiem i innymi rybami, przeprowadzali 
coroczne wiosenne sprzątanie wody 
i brzegów ze śmieci, dozorowali 
i zabezpieczali dzierżawiony zbiornik 
przed dewastacją, a także tonowali konflikty, 
łagodzili obyczaje i utrzymywali względny 
porządek przy pomocy Społecznej Straży 
Rybackiej”. Zapewniali w ten sposób 
„przyzwoitą rekreację dla ok. pół tysiąca 
okolicznych mieszkańców. Działania te 
– jak stwierdzono - spotkały się z ciekawą 

reakcją władz miasta: jak was na to stać, 
to zapłaćcie jeszcze podatek do kasy 
miejskiej!. Autorzy listu pytają więc: A może 
jest ktoś, kto kupi powyższe grunty za grosze 
i ogrodzi? Wtedy okoliczni mieszkańcy będą 
zażywać komfortowej rekreacji na pobliskich 
chodnikach, chociaż stamtąd też pewnie 
ich wygoni Straż Miejska. W konkluzji 
stwierdzają: Wystarczy nam tej wspaniale 
układającej się współpracy z władzami 
miasta. Pasujemy! Życzymy powodzenia 
w podejmowaniu podobnie trafnych decyzji 
i ..poparcia mieszkańców w następnych 
wyborach. List został podpisany przez 
Mirosława Tkacza, prezesa koła PZW w 
Gliwicach.

Wędkarze skierowali jednak swoje 
pretensje pod niewłaściwy adres. 
Konieczność płacenia podatku od 
nieruchomości nie wynika bynajmniej 
z decyzji lokalnych władz samorządowych, 
lecz z postanowień władz centralnych 
w Warszawie. Wynika to z obecnych 
uregulowań prawnych. (luz) 

„TESCO” DLA SZKÓŁ
W Szkole Podstawowej nr 15 w Gliwicach otwarto 
pracownię multimedialną do nauki języków obcych. 
Jej fundatorem była sieć handlowa TESCO. Pracownia 
stanowiła jedną z 35 równorzędnych nagród głównych 
w ogólnopolskiej akcji pod nazwą „TESCO dla 
szkół”. 

Od 30 lipca do 7 października ubiegłego roku klienci robiąc zakupy 
w hipermarketach TESCO na terenie całego kraju otrzymywali punkty, które 
mogli przyznać dowolnie wybranej szkole. Do urn trafiło ponad 1,3 miliona 
kuponów. Klienci głosowali na kilkanaście tysięcy szkół z całej Polski. 
W Gliwicach w tej rywalizacji zwyciężyła SP nr 15 (Sośnica). Uzyskała 
4.924.892 punkty. Szkolna pracownia multimedialna w zwycięskiej 
„piętnastce” jest wyposażona w: specjalny pulpit nauczycielski, telewizor, 
odtwarzacz DVD, rzutnik pisma, wzmacniacz, kolumny głośnikowe, 
12 stolików uczniowskich, 25 krzeseł oraz zestaw 25 słuchawek 
z miniaturowymi mikrofonami. Całość umożliwia profesjonalną naukę 
języków obcych. Podobne pracownie podarowano 34 innym szkołom 
w różnych miastach Polski. (luz)

Klienci TESCO wytypowali szkołę w Sośnicy, która dzięki temu wzbogaciła się o pracownię do 
nauki języków obcych             fot. E.Kaliszewska

CIĘCIA
Trwają prace przy usuwaniu drzew 
zagrażających bezpieczeństwu ludzi 
i mienia na terenie Gliwic. Wykonywane 
są również zabiegi pielęgnacyjne, 
polegające na cięciach sanitarnych, 
redukcyjnych i technicznych. 

Wycinką objęto łącznie 190 
drzew, z których większość (80 %) 
to topole. - Zostały one wcześniej 
poddane dokładnym oględzinom przez 
specjalistyczną komisję ds. oceny 
drzewostanu. Jedynym kryterium był 
stopień zagrożenia bezpieczeństwa. 
Zakwalifikowano do usunięcia drzewa 
nadmiernie pochylone, połamane 
bądź zamierające – informuje Barbara 
Grabowska z Wydziału Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych UM. 
Zadanie powierzono wyłonionej w drodze 
przetargu firmie „PARK LEŚNY” z Gliwic. 
Cięcia będą prowadzone do końca 
kwietnia br. Koszt robót finansowanych 
w całości ze środków budżetu miejskiego 
wyniesie 50 tysięcy złotych. Formą 
biologicznej rekompensaty dla środowiska 
przyrodniczego będą – podobnie jak 
w latach ubiegłych – sadzenia nowych 
drzew i krzewów ozdobnych. (luz)

Miejski Serwis Informacyjny jest dostępny w gliwickiej hali TESCO
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ODZYSKANO CZĘŚĆ DŁUGÓW
17 marca br. wyegzekwowano od Kompanii Węglowej S.A. kwotę 3.593.592,80 zł 
zaległych płatności, należnych miastu Gliwice. Odzyskano w ten sposób część 
dawnych długów KWK „Sośnica” z tytułu podatku od nieruchomości, powiększonego 
o odsetki oraz koszty egzekucyjne. Zobowiązania obejmują okres od lipca do 
grudnia 2002 roku. 

Ponadto zakończono egzekucję 
administracyjną zaległego podatku od 
nieruchomości za styczeń 2003 roku. Dzięki 
temu do kasy miejskiej wpłynęło 526.845 
zł. Od początku roku wyegzekwowano 
więc od Kompanii Węglowej S.A. łącznie 
4.120.437,80 zł, w tym - 3.248.717,84 zł 
podatku, 640.333,96 zł odsetek i 231.386 
zł kosztów egzekucyjnych. Kompania jest 
poza tym winna miastu 326.785,16 zł 
z tytułu górniczej opłaty eksploatacyjnej 
za IV kwartał 2002 roku i I kwartał 2003 
roku. Miejskie służby finansowe stanowczo 
upomniały dłużnika. Ustawa z 28 listopada 

2003 roku o restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego przeniosła bowiem 
dawne zaległości płatnicze Gliwickiej 
Spółki Węglowej na Kompanię Węglową. 
- Nie będzie żadnych przywilejów dla 
Kompanii Węglowej. Musi być ona tak 
samo traktowana, jak inne podmioty 
gospodarcze w Gliwicach. Nie ma podstaw 
do jej faworyzowania kosztem m.in. małych 
i średnich firm w mieście. Nie wolno nam 
rezygnować z należnych miastu podatków 
- uważa prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. (luz)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego dla miasta Gliwice ma nową 
siedzibę. Dotąd funkcjonował w gmachu 
Urzędu Miejskiego. 1 kwietnia br. 
jednostka przeprowadziła się na drugie 
piętro budynku przy ul. Zygmunta 

WYRÓŻNIENIE DLA „TRÓJKI”
III Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach znalazło się w gronie szkół, wyróżnionych 
listem gratulacyjnym ministra edukacji narodowej i sportu. 

Pisma otrzymały placówki edukacyjne, których uczniowie zdobyli medale w 
międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych i konkursach w latach 1983 – 2003. 
W ten sposób wyróżniono 158 szkół w całym kraju, w tym 17 w województwie śląskim. 
Uczeń III LO, Grzegorz Nalepa, zdobył srebrny medal w Międzynarodowej Olimpiadzie 
Biologicznej w holenderskim Utrechcie w 1993 roku. (al)

POZARZĄDOWA
WYSTAWA

Fundacja Pomocy Dzieciom „Nadzieja” 
zaprasza miłośników sztuki plastycznej 
do obejrzenia wystawy obrazów Barbary 
Jakimow. Otwarcie ekspozycji nastąpiło 
w czwartek, 1 kwietnia br., w siedzibie 
Gliwickiego Centrum Organizacji Po-
zarządowych przy ul. Jagiellońskiej 
21. Wystawa będzie czynna do końca 
kwietnia br. (luz)

MIĘDZYNARODOWE 
ROZGRYWKI

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce (ul. Sikorskiego 
134) organizuje turniej eliminacyjny 
Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce 
Ręcznej Kobiet. Międzynarodowe rozgrywki 
z udziałem reprezentacji Holandii, Łotwy, 
Polski i Szwecji odbędą się w dniach od 8 do 
10 kwietnia br. w hali sportowej w Sośnicy. 
W czwartek i piątek mecze rozpoczynają się 
o godz. 16.00, w sobotę – o godz. 10.30. 
Patronat nad turniejem objął prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (luz)

Starego 13 (dawna wieloletnia 
siedziba Gliwickiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Węglowego). 

Powodem zmian była konieczność 
przeprowadzenia reorganizacji i uspraw-
nienia pracy UM. W parterowej części 
gmachu, zajmowanej przez Biuro 
Obsługi Interesantów, zostanie niebawem 
uruchomiona druga kasa dla klientów. 
Usytuowane tam obecnie stanowiska 
pracy urzędniczek będą więc musiały 
być przeniesione do dotychczasowych 
pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice. 
(luz)

Wielka Noc – Święta Zmartwychwstania Pańskiego – to przede 
wszystkim czas nadziei, wnoszącej w serce człowiecze pokój 
i radość. Radość ta płynie z faktu, że Życie zwycięża. Wiosenny 
czas i przyroda również nam o tym przypominają.

Życzę wszystkim mieszkańcom Gliwic wielu chwil rodzinnego 
ciepła, zgody, ludzkiej życzliwości na co dzień. Niech atmosfera 
pojednania, w której zasiądziemy do tradycyjnego śniadania 
wielkanocnego towarzyszy nam przez wszystkie dni, a wymowny 
gest dzielenia się jajkiem - symbolem odradzającego się życia 
– owocuje w powszednich kontaktach z otaczającymi nas ludźmi.

Niech to będzie czas oderwania się od codzienności. 
Przeżywania tego, co pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją. 

Niech Wielkanoc będzie dla Państwa źródłem nowych sił, 
które dadzą możliwość realizacji choć części pragnień i marzeń. 

Radosnego Alleluja !
Zygmunt Frankiewicz

Prezydent Gliwic

Drodzy Gliwiczanie!
Nadchodzi czas świętowania. Wielkanoc, kojarząca się 

z wiosną i odradzającymi się siłami natury, jest okresem odnowy, 
przebudzenia i radości. Wraca nadzieja, optymizm i pogoda ducha. 

Na te radosne święta życzę wszystkim mieszkańcom naszego 
miasta miłych przeżyć, pomyślności w codziennym życiu 
i rodzinnego spokoju. 

Niech ten piękny czas rodzącego się życia przyniesie Nam 
wszystkim przekonanie, że możemy pozytywnie wpływać na 
otaczającą Nas rzeczywistość i poprawiać ją tak, aby wszystkim 
działo się lepiej.

Oby nowe spojrzenie na świat i innych ludzi , kojarzące się ze 
Świętami Wielkanocnymi, stało się udziałem Nas wszystkich. Oby 
obudziło w Nas wolę i siłę działania.

W imieniu Rady Miejskiej w Gliwicach
Przewodniczący 

Stanisław Ogryzek

PRZEPROWADZKA
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SZKOLNE POTYCZKI
W ubiegłym miesiącu w Zespole 

Szkół Budowlanych w Gliwicach  
przeprowadzono eliminacje okręgowe  
XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju 
Budowlanego. Do udziału w rywalizacji 
przystąpiło 28 drużyn dwuosobowych 
z 11 szkół budowlanych z południowej 
części kraju. Placówki te kształcą 
młodych ludzi w zawodach: murarz, 
malarz-tapeciarz, posadzkarz, monter 
instalacji sanitarnych i stolarz. Turniej ma 
na celu przede wszystkim zapoznanie 
młodzieży z nowoczesnymi rozwiązaniami 
materiałowymi oraz innowacjami techno-
logicznymi w budownictwie. W gliwickich 
eliminacjach wyłoniono finalistów konkursu. 
Murarze kształcący się w gliwickiej 
„budowlance” zajmowali w minionych 
latach czołowe miejsca w turnieju. (luz)

♦
W Gimnazjum nr 10 przy ul. Lipowej 

zorganizowano 23 marca br. „Dzień 
Otwarty” dla  uczniów pobliskich szkół 
podstawowych - nr 7 i 18. Przyszli 
gimnazjaliści mogli obejrzeć sale lekcyjne 
i przyjrzeć się metodom pracy z młodzieżą. 
Przygotowano dla nich m.in. prezentację 
multimedialną na temat szkoły, pokaz 
eksperymentów fizycznych i konkurs „W 
jaskini filozofów”. Rywalizację wygrała 
drużyna klasy VI d ze Szkoły Podstawowej 
nr 18. (al)

♦
W sobotę, 20 marca br., w Zespole 

Szkół Ekonomiczno - Technicznych przy 
ul. Sikorskiego przeprowadzono miejskie 
eliminacje XLIX Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego. Do udziału w rywalizacji 
rejonowej, która odbędzie się w Pałacu 
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, 
jury zakwalifikowało cztery osoby: Ewę 
Kitel z ZSE-T i Martę Wesołowską z V LO 
(pierwsze miejsce w turnieju recytatorskim 
w kategorii szkolnej), Joannę Ciesielczuk 
z Politechniki Śląskiej (pierwsze miejsce 

w turnieju recytatorskim w kategorii 
dorosłych), Emilię Szepietowską 
z VI LO (pierwsze miejsce w turnieju 
„wywiedzione ze słowa”). - Byliśmy 
świadkami autentycznego zaangażowania 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu Gliwic, a także osób dorosłych 
- opowiadają organizatorzy. Uczestników 
konkursu oceniali: Jerzy Kuczera (aktor 
Teatru Śląskiego w Katowicach), Andrzej 
Lipski (aktor i dyrektor Teatru Nowego 
w Zabrzu), Marzena Mikuła-Drabek 
(kierownik muzyczny Teatru Nowego 
w Zabrzu). (al)

♦
Szkoły Podstawowe nr 16 i 20 

organizują - w ramach edukacji regionalnej 
- Wielki Teleturniej Wiedzy „Moje Miasto 
Gliwice”. Wezmą w nim udział uczniowie 
trzecich klas szkół podstawowych. Pierwszy 
etap rywalizacji odbędzie się w piątek, 
16 kwietnia br., w SP nr 20 przy ul. Jana 
Śliwki. Początek - godz. 10.00. Finał 
przewidziano na czwartek, 22 kwietnia 
br., w SP nr 16 przy ul. Kilińskiego. Dla 
dzieci przygotowano zadania dotyczące 
historii i obecnego wizerunku grodu, 
a także - związanych z miastem - legend 
i sławnych ludzi. (al)

♦
W poniedziałek, 19 kwietnia br., 

w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym 
przy ul. Okrzei zostanie przeprowadzony 
konkurs recytatorski pod hasłem „Poezja 
europejskich noblistów”. Będzie on 
ostatnią częścią rywalizacji w ramach 
IV Polonistycznej Ligi Gimnazjalnej. 
Poprzednie etapy objęły konkurs 
ortograficzny, dziennikarski i słownikowo 
- frazeologiczny. Uroczyste posumowanie 
Ligi nastąpi 30 kwietnia br. Organizatorem 
całego przedsięwzięcia jest gliwicki oddział 
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. 
Patronuje mu prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. (al)

♦
W Gimnazjum nr 3 przy ul. Jasnogórskiej 

rozegrano Wiosenny Turniej Mieszanej 
Piłki Siatkowej. Do sportowej rywalizacji 
przystąpiły zespoły z Gimnazjum 
Dwujęzycznego oraz gimnazjów nr 3, 9 i 11. 
Najlepsza okazała się drużyna gospodarzy 
w składzie: Alicja Bat, Agata Listowska, 
Oliwia Bołdys, Sandra Śliwińska, Leszek 
Hudziak, Paweł Krynicki, Mariusz Danek i 
Michał Sobejko. Zawody przeprowadzono 
26 marca br. (al)

♦
Uczniowie dwunastu gliwickich 

gimnazjów uczestniczyli w finale XI Konkursu 
Filmowego, który odbył się 26 marca br. 
w I Szkole Społecznej przy ul. Robotniczej. 
Dwuosobowe zespoły musiały wykazać się 
wiedzą na temat historii filmu i współczesnych 
wydarzeń filmowych. Zwyciężył Michał 
Ostrowski z Gimnazjum nr 7. Kolejne dwa 
miejsca zajęli reprezentanci Gimnazjum nr 3: 
Paula Lubina i Błażej Goleniewski. Laureaci 
otrzymali w nagrodę karnety ufundowane 
przez gliwickie kina, a zdobywca pierwszego 
miejsca – wycieczkę do Chorwacji. (al)

♦
Drużyna I Liceum Ogólnokształcącego 

zwyciężyła w międzyszkolnym konkursie 
„Młodzież na morzu”, który odbył się 
w Gimnazjum nr 6. Drugie miejsce zajęli 
reprezentanci gospodarzy, a na trzecim 
uplasowali się uczniowie IV Liceum 
Ogólnokształcącego. W rywalizacji uczest-
niczyły dwuosobowe zespoły, wyłonione 
w szkolnych eliminacjach w gliwickich 
gimnazjach i liceach. Zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc zakwalifikowali się 
do ogólnopolskiego etapu konkursu. 
Osoby, które zajęły dwa pierwsze miejsca 
otrzymały w nagrodę dofinansowanie do 
sześciodniowego rejsu po Bałtyku. Konkurs 
zorganizowali: Zarząd Okręgowy Ligi Morskiej 
i Rzecznej, Międzyszkolny Klub Żeglarski 
„Mesa” oraz Gimnazjum nr 6. (al)

Z okazji Dnia Wiosny w Szkole 
Podstawowej nr 28 przy ul. Marcina 
Strzody zorganizowano V Szkolny 
Konkurs Humanistyczny „Klasa z klasą”. 
Impreza odbyła się 23 marca br. w ramach 
obchodów „Spring Day in Europe 2004”. 
Podczas zabawy uczniowie poszerzali 
swoją wiedzę na temat krajów Unii 
Europejskiej.  Reprezentanci klas 
odpowiadali na pytania z języka 
polskiego, historii, muzyki, plastyki 
i języków obcych. Dzieci prezentowały też 
krótkie inscenizacje fragmentów tekstów 
europejskich pisarzy oraz plastyczne 
projekty symboli dziecięcych w UE - na 
przykład maskotek. (al)
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BYŁO, BĘDZIE

DLA RODZICÓW SZEŚCIOLATKÓW Z GLIWIC
Od 1 września br. wszystkie dzieci sześcioletnie będą objęte rocznym, obowiązkowym 
przygotowaniem przedszkolnym. Realizację tego ważnego zadania 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 przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej (w rejonie zamieszkania). 
Rodzice powinni również 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 zameldowanych 
w naszym mieście. Oddziały dla dzieci 
6-letnich będą otwarte we wszystkich 
przedszkolach. Wstępnie przewidzieliśmy 
uruchomienie oddziałów przedszkolnych 
w jedenastu szkołach 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 kształcenia 
dzieci będą codziennie brały udział 

w 5-godzinnych bezpłatnych zajęciach 
wychowawczych i dydaktycznych. 
Wszelkie dodatkowe świadczenia, jak 
pobyt w placówce powyżej pięciu godzin 
oraz żywienie, muszą być opłacone przez 
rodziców. 

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

Jan Kaźmierczak
zastępca prezydenta Gliwic

OSIEDLOWY INFORMATOR
Na terenie Gliwic działa 13 rad osiedlowych, wyłonionych w drodze wyborów. Są one lokalnymi wspólnotami samorządowymi 
mieszkańców poszczególnych osiedli (dzielnic miasta). Rady wybrano na czteroletnią kadencję 2003-2007. Ich organami 
wykonawczymi są zarządy osiedli. Zainteresowani gliwiczanie mogą się zwracać do nich we wszelkich sprawach, dotyczących 
życia w danej dzielnicy:

Osiedle
Przewodniczący 
Rady Osiedlowej

Przewodniczący 
Zarządu Osiedla

Siedziba RO

Bojków Mieczysław Koszka Edward Sąsiadek ul. Rolników 150

Brzezinka Józef Łoś Antoni Wojkowski ul. Zamojska 12
Czechowice Jan Biskupek Maria Puch ul. Nad Łąkami 1

Kopernik Krzysztof Sarliński Grażyna Walter-Łukowicz ul. Syriusza 30, pok. 53 (szkoła)
Ligota Zabrska Jerzy Kochoń Adam Ciekański ul. Dolna 4

Łabędy Katarzyna Mokrzycka-Michalska Jan Bugajski ul. Wolności 1a

Obrońców Pokoju Bogusław Superat Jarosław Wieczorek ul. Obrońców Pokoju 4 (szkoła)

Ostropa Zygmunt Gwóźdź Gerard Magiera ul. Architektów 109

Sikornik Marek Faszczewski Dominik Dragon tymczasowa - ul. Perkoza 12

Sośnica Waldemar Walasek Andrzej Buras ul. Młodzieżowa 8

Trynek Tadeusz Cyz Zygmunt Ścisło ul. Fornalskiej 16

Wilcze Gardło Róża Żelazo Ryszard Kasprzak Plac Jaśminu 2

Żerniki Tadeusz Grabowiecki Alicja Henel-Uruska ul. Elsnera 25 (szkoła)

NIE BĘDZIE LUNAPARKU
Zamieszczona w poprzednim wydaniu Miejskiego Serwisu Informacyjnego 

wiadomość pt. „Lunapark w Gliwicach” była żartem primaaprilisowym. W ubiegły 
czwartek nie ruszyły prace przy budowie lunaparku na terenie lotniska w Gliwicach. 
Dziś nic nam nie wiadomo o jakichkolwiek planach utworzenia „wesołego miasteczka” 
w naszym mieście. Życzymy powodzenia gospodarzom „Śląskiego Parku Atrakcji” 
w Chorzowie.

KOLOROWA CHEMIA
Liceum Ogólnokształcące FILOMATA 
w Gliwicach organizuje sesję naukową 
pt. „Kolorowa chemia” dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Spotkanie odbędzie się w piątek, 
16 kwietnia br., w Wydziale Chemicznym 
Politechniki Śląskiej przy ul. Marcina Strzody 
w godzinach od 8.30 do 12.00. Młodzież 
będzie mogła zdobyć wiedzę o podstawowych 
prawach budowy atomu, mechanizmach 
powstawania wrażeń barwnych, procesach 
chemicznych związanych ze zmianami barw 
oraz  rozszczepianiu światła przechodzącego 
przez pryzmat. Zainteresowani udziałem 
w sesji nauczyciele chemii wraz z uczniami 
powinni zgłaszać się w sekretariacie 
LO FILOMATA (ul. Wiejska 49, tel./faks: 
270-76-65, 270-74-21). (al)
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Wciąż na TAK
Nasza redakcja przeprowadziła 
sondaż, w którym zapytaliśmy 
Gliwiczan, czy po roku od 
referendum akcesyjnego 
głosowaliby za czy przeciw 
przyłączeniu Polski do Unii 
Europejskiej. 

Łukasz Piaskowy, 17 lat - Nadal 
uważam, że Unia Europejska to dla 
nas jedyna droga rozwoju i szansa 
cywilizacyjna. Nie jestem oczywiście 
bezkrytyczny, ale nie widzę w tej 
chwili innej przyszłości dla Polski. 
Zmienił się jedynie mój osobisty 
stosunek do Niemców i Francuzów.

Urszula Rojek, 51 lat - Niepokoją 
mnie sygnały o podwyżkach cen, 
jakie czekają nas po wejściu 
do Unii. Mimo wszystko nadal 
jestem zwolenniczką przyłączenia 
Polski do UE. Trzeba pogodzić się 
z tym, że wiąże się to z pewnymi 
wyrzeczeniami. Mam nadzieję, 
że nawet jeśli starsze pokolenie 
niewiele z tego skorzysta, 
pozytywne skutki odczują nasze 
dzieci. 

Sławek Niewiadomski, 29 lat 
– Po raz drugi głosowałbym na 
„tak”. Zastrzeżenia można mieć do 
polityków i chaosu informacyjnego, 
jaki panuje w związku z wejściem 
do Unii. Sam fakt, że w końcu 
będziemy pełnoprawnymi 
obywatelami UE jest dla mnie jak 
najbardziej pozytywny. 

Wybory do Europarlamentu
13 czerwca po raz pierwszy w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu 

Europejskiego. Data nie jest wybrana zbyt szczęśliwie, gdyż wypada w długi 
weekend po Bożym Ciele. Niedobrze by się stało, gdybyśmy w tym czasie 
zapomnieli o udaniu się do urn wyborczych. Następna taka okazja będzie 
za pięć lat, tyle bowiem trwa kadencja europarlamentarzysty. Pamiętajmy 
też, że ilość posłów z naszego okręgu wyborczego będzie zależała od 
frekwencji, co jest nowością w naszej ordynacji wyborczej. 

PATRIOTYZM  POAKCESYJNY

X  EDYCJA  EUROSCOLI  ROZPOCZĘTA
25 marca 239 uczniów gliwickich szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło do 

I etapu konkursu „Euroscola”. Aż 175 osób zostało zakwalifikowanych do finałowego 
etapu, który odbędzie się 20 kwietnia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym. 
„Cieszymy się, że nasz konkurs wciąż wzbudza tak duże zainteresowanie, a wśród 
finalistów są uczniowie nie tylko liceów, ale również techników i szkół zawodowych”, 
stwierdził Kajetan Gornig ze Stowarzyszenia Akademia Edukacji Europejskiej, 
współorganizator „Euroscoli”. 

Walka zapowiada się ciekawie, bowiem tylko 25 osób zdobędzie nagrodę. 
Zwycięzcy wyjadą w maju do Strasbourga.                                                    AŚD

Wybierać będziemy 54 posłów 
zgłoszonych przez partie polityczne, 
które na tą okazję mogą zawiązać 
koalicje wyborcze, oraz przez wyborców 
- tzw. komitety wyborcze wyborców. 
Pod każdą z list przedstawionych przez 
komitety musi podpisać się co najmniej 
10 tys. obywateli. Listy będą zgłaszane 
w 13 okręgach wyborczych. Niektóre 
z województw zostały połączone w jeden 
organizm: dolnośląskie i opolskie, 
podlaskie i warmińsko–mazurskie, 

małopolskie i świętokrzyskie, lubuskie 
i zachodniopomorskie; natomiast 
województwo mazowieckie zostało 
podzielone na 2 okręgi. Nasze 
województwo tworzy jeden okręg 
wyborczy nr 11. Ciekawostką jest 
fakt, że z list komitetów wyborczych 
mogą kandydować cudzoziemcy. Muszą 
jednak spełnić jeden warunek: mieszkać 
w Polsce lub w kraju członkowskim Unii 
Europejskiej od co najmniej pięciu lat. 

red.

Pełnych spokoju, nadziei i radości
Świąt Wielkanocnych

życzy
Redakcja „Euroscoli”

Lada dzień Polska stanie się 
członkiem Unii Europejskiej. Czy 
wydarzenie to wpłynie na naszą 
świadomość narodową? Czy zmieni 
coś w naszym podejściu do Ojczyzny 
i zniekształci wielowiekowe tradycje 
patriotyczne? To, jaka będzie odpowiedź 
na to pytanie, zależy głównie od nas, a 
nie od polityków. Postawa każdego z nas 
decydować będzie o kondycji polskiego 
patriotyzmu. Jeśli uda się go zachować 
w unijnym kotle, będzie to nasz wielki 
sukces. Jeżeli nie, zwyciężą poglądy 
eurosceptyków, ale do śmiechu raczej 
nikomu nie będzie. 

Szansa łatwego wyjazdu za granicę 
w celach zarobkowych może nieco 
wypaczyć polski patriotyzm. Może, 
ale nie musi, jeżeli Polacy pozostaną 
trzeźwo i chłodno myślący. Zbliżenie 
się do Europy Zachodniej, większa 
wyrozumiałość i wiedza o zwyczajach, 
tradycji i kulturze innych państw, nie 
jest wcale równoznaczna z utratą 
tożsamości narodowej. Powinniśmy 

przyjmować do wiadomości zacho-
dnioeuropejskie mody, ale w życiu 
codziennym czerpać raczej z rodzimych 
obyczajów. Czterdziestomilionowy naród 
naprawdę nie powinien się bać o swoją 
tożsamość, nawet będąc członkiem tak 
wielokulturowej wspólnoty, jaką jest 
Unia Europejska.

Miejmy nadzieję, że po raz kolejny 
w historii, Polacy staną na wysokości 
zadania, udowadniając swoje umiłowanie 
dla kraju. Jeżeli tak się stanie, to włoskie 
meble nie zastąpią polskich, a w naszej 
kuchni królować będą tradycyjne dania 
zamiast francuskich specjałów, przy 
całym szacunku dla naszych przyszłych 
wspólnotowych partnerów. Poza tym, 
czy ktoś ma wątpliwości co do tego, że 
bigos jest smaczniejszy od ślimaków? 
Wybierając coś, co polskie, nie 
wybieramy wcale czegoś, co jest gorsze. 
Pozostanie przy swoim nie powinno być 
więc wielkim wyrzeczeniem.

Marcin Senderski
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EUROSCOLA
młodzieżowy dodatek europejski,
promujący edukację obywatelską

wydawany przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Akademia Edukacji Europejskiej”

Redaguje zespół: Katarzyna Lukoszek, Kajetan Gornig, Rafał Budnik, 
Marta Furtak, Aleksandra Śnieżek-Drapała, Marcin Senderski

Kontakt: tel.: 231-24-95, fax: 332-47-51, e-mail: euroscola@wp.pl

Gdzie leży Polska?
Trwa akcja promocyjna, mająca na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku 

Polski za granicą. Przeciętny Europejczyk często nie wie nawet, gdzie leży 
Polska. Na pytanie o nasz kraj w najlepszym razie odpowie: Wałęsa, Solidarność, 
Papież, Chopin. Negatywne skojarzenia to: bieda, wódka, bezrobocie, zacofanie 
gospodarcze. 

O UNII W GLIWICKICH SZKOŁACH
Pierwsze kluby europejskie w gliwickich szkołach powstały kilka lat temu 

wraz z nagłośnieniem tematu integracji Polski z UE. Za cele postawiły sobie 
m.in. upowszechnianie idei integracji, zdobywanie wiedzy na temat krajów 
i instytucji Unii, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z krajami partnerskimi, 
przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie. Szeroko pojęta integracja, 
jaką propagują młodzi ludzie, dotyczy przede wszystkim środowiska lokalnego, 
czyli uczniów, nauczycieli,  rodziców, znajomych.

Kluby skupiają młodzież, która 
podejmuje się organizacji wielu 
przedsięwzięć. Przykładem są „Dni 
Europejskie” w II LO oraz spotkania 
z ludźmi świata polityki w I LO (liceum 
gościło już m.in.: Janusza Korwin–
Mikke, posła Andrzeja Gałażewskiego, 
posłankę Ewę Janik, senatora Jerzego 
Markowskiego). 

Młodzi ludzie w ramach swojej pracy 
na rzecz klubów pomagają uczniom 
w przygotowaniach do konkursów wiedzy 

o Unii Europejskiej, organizują wymiany 
młodzieży szkolnej, przygotowują debaty 
i szkolenia,  często też przygotowują 
własne materiały informacyjne.

Kluby europejskie funkcjonują obecnie 
w wielu szkołach, a uczniowie coraz częściej 
do nich przystępują. Oczywiście wiele 
pomysłów nie doczekałoby się realizacji, 
gdyby nie zaangażowanie nauczycieli, 
sponsorów czy też organizacji takich jak 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Marta Furtak

W SKRÓCIE

BEATYFIKACJA 
ROBERTA SCHUMANA
Papież Jan Paweł II chce pojechać 
w tym roku do Strasburga 
i osobiście beatyfikować 
tam Roberta Schumana - 
francuskiego polityka, premiera, 
zaliczanego do „ojców-założycieli” 
zjednoczonej Europy.
9 maja 1950 r. Robert Schuman  
wygłosił deklarację dającą 
początek Europejskiej Wspólnocie 
Węgla i Stali, która z kolei stała 
się zaczątkiem Unii Europejskiej. 
KOBIETA EUROPY
Róża Woźniakowska-Thun, 
prezes Polskiej Fundacji 
im. Roberta Schumana,  
została polską kandydatką 
do tytułu „Kobiety Europy”, 
przyznawanego od 1987 r. przez 
stowarzyszenie International 
Association 
for the Promotion of Women 
of Europe (AIPFE). Celem 
konkursu jest promowanie 
pracy kobiet na rzecz integracji 
europejskiej w różnych 
aspektach życia. Jego wyniki 
zostaną ogłoszone 19 kwietnia. 

KL (oprac. na podst. PAP)

Postrzeganie Polaków opiera się na 
wielu stereotypach. Przełamanie takiego 
myślenia to proces długofalowy. Zadaniem 
kampanii informacyjnych i reklamowych 
jest przekonanie obcokrajowców, że warto 
odwiedzić nasz kraj w celach turystycznych, 
a także, że opłaca się zainwestować tu 
pieniądze. 

Dwa lata temu opracowano logo 
naszego kraju, przedstawiające latawiec 
w biało-czerwonych barwach oraz napis 
„Polska”. Emblemat wywołał sporo 
kontrowersji. Pojawiały się opinie, że 
jest zbyt żartobliwy i budzi skojarzenia 
z niestabilnością. Intencją autorów 
logotypu, notabene przedstawicieli 
jednej z najlepszych agencji reklamowych 
w Polsce, która opracowała projekt dla 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych za 
symboliczną złotówkę, było odejście od 
rodzimej megalomanii i przedstawienie 
Polski jako kraju dynamicznego, 
nowoczesnego i otwartego. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
uruchomiło stronę internetową „Panorama 
Polski”, dostępną obecnie w pięciu wersjach 
językowych: polskiej, angielskiej, francuskiej, 
niemieckiej i hiszpańskiej. Celem serwisu 

Logo promocyjne Polski

Adresy serwisu „Panorama Polski”
w wersjach językowych:

www.poland.gov.pl/?page=1000000000    
(wersja polska)

www.poland.gov.pl,
www.pologne.gov.pl
www.polen.gov.pl

www.polonia.gov.pl

jest stworzenie pozytywnego wizerunku 
Polski wśród osób poszukujących o niej 
wiadomości, zarówno mieszkających 
w kraju, jak i za granicą. Serwis zawiera 
około 13 tys. stron tekstu wraz ze zdjęciami, 
tabelami i wykresami. Menu zawiera 
rozdziały: terytorium i ludność, historia, 

państwo i społeczeństwo, Polska na arenie 
międzynarodowej, gospodarka, kultura, 
nauka i media, sławni Polacy. 

W tym roku najważniejszymi programami 
promocyjnymi Polski będą sezon Polski 
we Francji i sezon polski na Ukrainie. 
Planowana jest impreza promocyjna polskiej 
gospodarki w Atenach podczas letnich 
igrzysk olimpijskich. Głównym problemem 
są wysokie koszty takich przedsięwzięć. 
Polska wciąż przeznacza na promocję za 
mało środków (dziesięciokrotnie mniej niż 
Węgry i Czechy). 

Polska Organizacja Turystyczna ocenia, 
że do Polski powinno przyjechać w tym 
roku więcej turystów niż w ubiegłym, bo 
zainteresowanie naszym krajem, zwłaszcza 
w państwach unijnych, rośnie. Nagłośnienie 
w mediach faktu przyłączenia Polski do UE 
z pewnością miało na to wpływ. 

KL
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Krótka historia musicalu
część XXI

BRYLANTYNA

 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
15 kwietnia (czwartek), godzina 18.30 
„WIEDEŃ MOICH MARZEŃ”„WIEDEŃ MOICH MARZEŃ”
17 kwietnia (sobota), godzina 18.30 

„HELLO, DOLLY!”„HELLO, DOLLY!”

Reinterpretowanie Biblii? Synteza 
historii XX w.? Analiza totalitaryzmu? 
W porządku. All right. Ale… jak długo 
można. Przecież to show business. 
Dosyć tego. Pora odpocząć.

A jednocześnie sięgnąć do 
własnych korzeni. No tak, zanim 
amerykańskie dzieciaki dostały się 
na uniwersytety, gdzie nauczyły 
się palić marihuanę, dyskutować 
o filozofii, protestować przeciwko 
wojnie i uprawiać wolną miłość, 
uczęszczały przecież do średnich szkół 
w prowincjonalnych miasteczkach, 
gdzie tego typu „światowe” rozrywki 
wydawały się tak dalekie w stosunku 
do problemów podstawowych, czyli: jak 
zdobyć pierwszy samochód, pierwszą 
dziewczynę, jak zwrócić na siebie jego 
uwagę czy jak się pokazać na balu 
pomaturalnym… Zanim nastąpił Jim 
Morrison był przecież Elvis Presley.

Lata 50., zwłaszcza w kontekście 
trudnego kolejnego dziesięciolecia, 
były dla ówczesnych Amerykanów prawdziwym „rajem utraconym”. 
Małomiasteczkowy dobrobyt, spokojne spojrzenie w przyszłość, brak 
późniejszego pęknięcia, powodującego, że rodzice w żaden sposób 
nie mogą zrozumieć myśli i działań swoich dzieci. No i narodziny 
Rock’n’Rolla, wraz z całą malowniczą otoczką, z – dosłownie – na 
czoło wysuwającą się wybrylantynowaną w „plerezę” czupryną. 
Takie właśnie „plerezy” nosili w młodości Jim Jacobs i Warren 
Casey, ojcowie Grease. Byli typowymi przedstawicielami swego 
pokolenia, z tym może wyjątkiem, że ich fascynacja muzyką nieco 
wykroczyła poza „garażowe” pobrzękiwanie na gitarze. W latach 
60. obaj byli artystami małego chicagowskiego teatrzyku. To tam się 
poznali i zaprzyjaźnili. Podobno po którejś butelce piwa na jednej 
z imprez wymyślili ideę Grease, musicalu ignorującego dominujące 
na początku lat 70. na Broadwayu klasyczne, melodyjne rytmy, 
zwracającego się w malowniczą rzeczywistość czasów narodzin 
Rock’n’Rolla – zarówno środowiskową, jak i muzyczną. Niedługo 
potem Casey stracił pracę. Postanowił okres przymusowej 
bezczynności wykorzystać jak najbardziej twórczo. Już wkrótce, 
5 lutego 1971 roku, w eksperymentalnym teatrzyku w Chicago 
widownia mogła zasiąść na ekskluzywnych gazetach (o fotelach 
nikt tam nie marzył) i podziwiać najpierwszą z pierwszych 

wersji Grease, graną jeszcze przez 
amatorskich aktorów.

Potem wszystko potoczyło się 
tak jak zwykle. Musical zobaczyli 
broadwayowscy producenci, 
którzy podtrzymali zamiar autorów 
przeniesienia Grease na Broadway. 
Zadeklarowali nawet pomoc. W ten 
sposób musical zawędrował do 
Eden Theatre – teatru prawie że 
broadwayowskiego. Publiczności 
się spodobał, krytycy marudzili, ale 
nieduże koszty jego eksploatacji 
(niewielka obsada i orkiestra, 
tanie dekoracje) pozwoliły mu 
nie tylko utrzymać się na afiszu, 
ale nawet przenieść do teatrów 
broadwayowskich pełną gębą, czyli 
The Broadhurst Theatre i The Royal 
Theatre. Musical ciągle nie miał 
pełnej widowni, ale ciągle opłacało 
się go wystawiać. Aż do roku 1978, 
kiedy film Grease z Johnem Travoltą 
w roli Danny’ego okazał się światowym 

gigantycznym sukcesem, co pozwoliło spektaklowi dotrwać aż 
do 1981 roku i ustanowić kolejny rekord w długości eksploatacji 
przedstawienia (3.388 powtórzeń). 

Historia opowiedziana w Grease, oglądana z perspektywy Jesus 
Christ Superstar czy Cabaretu, jest naiwna do granic możliwości. 
Australijska nastolatka Sandy spotyka na wakacjach przystojnego 
Danny’ego. Romantyczna miłość musi się szybko skończyć – wraz 
z początkiem roku szkolnego. Okazuje się jednak, że rodzina Sandy 
przenosi się do Stanów Zjednoczonych i oboje zakochani spotykają 
się w szkole. Tyle że Danny’emu – przywódcy miejscowej paczki 
– nie wypada przyznać się przed kumplami do uczucia. Resztę 
akcji wypełniają wzajemne podchody obojga bohaterów, ale 
również wyścig samochodów, konkurs tańca i inne scenki z życia 
amerykańskich nastolatków. Wreszcie, na balu maturalnym, Sandy, 
wystrojona jak nieco wyzywająca lala („Może Danny myśli, że 
jestem zbyt skromna?”), pada w ramiona Danny’ego, który przecież 
marzył o tym od samego początku sztuki.

Naiwne, ale malownicze Grease wniosło do historii musicalu 
takie przeboje jak Summer Nights czy Sandy. Jest jednym 
z najbardziej beztroskich musicali, jakie kiedykolwiek powstały. Ale 
o to tu przecież chodzi, tym bardziej że jego pozornie absurdalna 
słodycz wynika z tego, że Grease jest po prostu pastiszem 
swojej epoki. Pozbawionym złośliwości, odmalowanym z dużym 
zrozumieniem i nostalgią, ale zawsze pastiszem. W dodatku 
błyszczącym, jak to brylantyna.

Jacek Mikołajczyk

Grease, czyli Olivia Newton-John i John Travolta jako Sandy 
i Danny     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.
Willa Caro
ul. Dolnych Wałów 8 a,
tel.: 231-08-54, fax: 230-73-66
wystawy stałe:
● Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi 

górnośląskich przemysłowców
● Kultura ludowa regionu gliwickiego XIX/ XX w.

WSTĘP NA WYKŁADY I KONCERTY 
W CENIE BILETU WSTĘPU DO MUZEUM

wystawy czasowe:
● Najpiękniejsze Kroszonki 2004

Koncert
W niedzielę, 18 kwietnia br., o godz. 12.00 
rozpocznie się koncert na troje skrzypiec 
„Violiniana”. Na skrzypcach zagrają: 
Anna Rachlewicz, Beata Warykiewicz - 
Siwy, Roland Orlik. Wystąpi też pianistka 
Katarzyna Rzeszutek. W programie 
znajdą się kompozycje Paganiniego, 
Wieniawskiego i Kreislera.

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

www.muzeum.gliwice.pl
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BYŁO, BĘDZIE

tygodnik

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

Wydział Kultury, Sportu 
i Promocji Miasta 

ZAWIADAMIA

w maju 2004 roku przyznane zostaną 
doroczne Nagrody Prezydenta 
Miasta Gliwice za osiągnięcia 

w dziedzinie sportu.

Kandydatami mogą być zawodnicy, 
drużyny gliwickich klubów i stowarzyszeń 
sportowych, a także niezrzeszeni 
mieszkańcy Gliwic oraz trenerzy 
i działacze zasłużeni w osiąganiu 
wysokich wyników sportowych przez 
zawodników. 
Nagrody mogą być indywidualne lub 
zespołowe. Nagrody będą przyznawane za 
wyniki osiągnięte w okresie od 1 stycznia 
2003 do 31 grudnia 2003 r. Kandydatury 
do nagród wraz z uzasadnieniem mogą 
zgłaszać wszystkie działające na terenie 
miasta kluby i stowarzyszenia sportowe, 
organizacje, placówki oświatowe oraz 
radni Rady Miejskiej. Wnioski należy 
składać w Wydziale Kultury, Sportu 
i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, pok. 528 
w terminie do 15 kwietnia 2004 r.

Szczegółowe informacje: 
www.um.gliwice.pl 
(dojazd, mapa, komunikacja)

Organizacja: 
Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta: 32/231 28 32 

Biuro Prasowe: 32/231 99 36

Koncert rozpocznie się
 30 kwietnia 2004 r. 

o godz. 23.00 
na Kąpielisku Leśnym

w Gliwicach

WSTĘP BEZPŁATNY

Samorząd Miasta Gliwice
serdecznie zaprasza na widowisko

„Carmina Burana” Carla Orffa
przygotowane z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
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pe łna treść  og łoszeń  zamieszczona jest w serwisie internetowym urzędu miejskiego na stronie www.um.gliwice.pl

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE

wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A bez dodatkowych opłat 
prowizyjnych, we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju.
• Na rachunek nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456 winny być dokonywane 

wpłaty z tytułu: wydania dowodu osobistego, udostępnienia danych 
osobowych, wieczystego użytkowania gruntu (w przypadku gruntu 
stanowiącego własność Skarbu Państwa).

• Na rachunek nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514 winny być 
dokonywane wpłaty z tytułu: wydania prawa jazdy, legitymacji 
instruktora, karty parkingowej, opłat dotyczących rejestracji pojazdów, 
wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej, zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu, licencji na przewóz (osób, taksówkę osobową, rzeczy), 
wydania zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wieczystego 
użytkowania gruntu (w przypadku gruntu stanowiącego własność Gminy 
Gliwice).

• Na rachunek nr 43 1050 1230 1000 0022 7690 4659 winny być dokonywane 
wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

• Na rachunek nr 98 1050 1230 1000 0022 7690 4154 winny być dokonywane 
opłaty z tytułu egzaminu Taxi.

•  Na rachunek nr 98 1050 1230 1000 0022 7694 9647 winny być dokonywane 
wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, zgłoszeń 
rejestracyjnych VAT.

Adresy oddziałów ING Banku Śląskiego na terenie Gliwic: ul. Zwycięstwa 28, 
ul. Górnych Wałów 14, ul. Zubrzyckiego 18, ul. Kopernika 16, ul. Łużycka 2, 
ul. Jedności 9. 

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
w Gliwicach, ul. Fredry 6

zawiadamia
♦

organizuje przetarg nieograniczony na 
zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 

do posiadanego sprzętu ogrodniczego. 
Termin składania ofert: 26 kwietnia 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 26 kwietnia 2004 r. o godz. 11.00.

♦
organizuje przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych 

na terenie Cmentarza Armii Radzieckiej w Gliwicach. 
Termin składania ofert: 22 kwietnia 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 22 kwietnia 2004 r. o godz. 11.00.

♦
zawiadamia że, organizuje przetarg nieograniczony, na 

zakup kwiatów rabatowych wraz z ich dostawą. 
Termin składania ofert: 27 kwietnia 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 27 kwietnia 2004 r. o godz. 11.00.

♦
organizuje przetarg nieograniczony, na 

dwukrotne koszenie terenów gminnych. 
Termin składania ofert: 28 kwietnia 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 28 kwietnia 2004 r. o godz. 11.00.

♦
organizuje przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowego 

projektu kapitalnego remontu Domu Przedpogrzebowego na 
Cmentarzu Lipowym w Gliwicach. 

Termin składania ofert: 21 kwietnia 2004 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 21 kwietnia 2004 r. o godz. 11.00.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b

zawiadamia
♦

o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
wykonanie dobudowy przewodów kominowych w budynku 

przy ul. Mastalerza 44 w Gliwicach.
Termin składania ofert:  16 kwietnia 2004r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2004r. o godz. 11.00.

♦
o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie dobudowy 

przewodów kominowych w budynku przy ul. Warszawskiej 20 
i ul. Warszawskiej 28 wraz z częściową przebudową wewnętrznej 

instalacji gazowej, wynikającą z dobudowy przewodów kominowych 
oraz przemurowanie kominów przy ul. Warszawskiej 26.

Termin składania ofert: 19 kwietnia 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 19 kwietnia 2004 r. o godz. 10.00.

♦
o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie inwentaryzacji 
instalacji gazu i opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 
uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych w budynku 

przy ul. Okrzei 13 oraz opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego uporządkowania i dobudowy przewodów 

kominowych w budynku przy ul. Podlesie 45.
Zadanie nr 1. 
Wykonanie inwentaryzacji instalacji gazu i opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych 
w budynku przy ul. Okrzei 13.
Zadanie nr 2. 
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego uporządkowania i dobudowy 
przewodów kominowych w budynku przy ul. Podlesie 45.
Termin składania ofert: 16 kwietnia 2004r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2004r. o godz. 10.00.

♦
o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na remont mieszkań 

socjalnych w budynkach przy ul. Noakowskiego 4/6, 
ul. Kraszewskiego 6/11, ul. Lipowej 13/3 i ul. Lipowej 58b/7

Zadanie 1. 
Remont mieszkania socjalnego w budynku przy ul. Noakowskiego 4/6.
Zadanie 2. 
Remont mieszkania socjalnego w budynku przy ul. Kraszewskiego 6/11.
Zadanie 3. 
Remont mieszkania socjalnego w budynku przy ul. Lipowej 13/3.
Zadanie 4. 
Remont mieszkania socjalnego w budynku przy ul. Lipowej 58b/7.
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2004r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 19 kwietnia 2004r. o godz. 11.00.

♦
o przetargu pisemnym ofertowym na wysokość stawki czynszu lokalu 

użytkowego ul. Staromiejska 12 pow. 24,26 m2.
Termin składania ofert: 28 kwietnia 2004 r. do godz. 15.00.
Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2004 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy

zawiadamia 
♦

o ogłoszeniu postępowania o zamówienie w trybie przetargu na dostawę 
wyrobów hutniczych. 

Termin składania ofert: 21 kwietnia 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 21 kwietnia 2004 r. o godz. 10.30

♦
o ogłoszeniu postępowania o zamówienie w trybie przetargu na 

wykonanie remontu zbiornika retencyjnego popiołu oraz utrzymanie 
ruchu wraz z remontami bieżącymi.

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2004 r. o godz. 10.30.

♦
o ogłoszeniu postępowania o zamówienie w trybie przetargu na 

dostawę elementów preizolowanych na potrzeby remontów sieci 
ciepłowniczych.

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

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 Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach 
ul. Kopernika 2, tel.: 302-20-30.

Wpis do ewidencji producentów stanowi niezbędny warunek dla uzyskania 
dopłat bezpośrednich dla rolnictwa.
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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.
Nakład:  5.000 egzemplarzy.

pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie 
zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie 

oraz  usunięcie drzew stanowiących zagrożenie 
bezpieczeństwa na terenie miasta gliwice – II edycja.

Instrukcję dla oferentów można odebrać w siedzibie 
zamawiającego na stanowisku ds. zamówień publicznych 
i przetargów w Biurze Obsługi Interesantów, w godzinach  
urzędowania Urzędu Miejskiego lub na pisemną prośbę 
oferentów spoza Gliwic, wysłaną  faxem na numer (0-32) 231-
27-25, Instrukcja może być przesłana pocztą, za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru.
Cena instrukcji wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
Termin składania ofert: 14 kwietnia 2004 r. do godz. 9.00
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów 
– stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów .
Otwarcie ofert nastąpi 14 kwietnia 2004 r. o godz. 10.00 w sali 
nr 254 Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Wadium - nie wymagane.
Postępowanie będzie prowadzone przy zastosowaniu 
obowiązujących preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1/ spełniają wymogi art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych 

z dnia 10 czerwca 1994 r. z późniejszymi zmianami,
2/ spełniają wymogi określone w Instrukcji dla oferentów.
Ustala się kryterium wyboru oferty i jego znaczenie - cena 
- 100 %.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stanowisku 
ds. zamówień publicznych i przetargów w Biurze Obsługi 
Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
tel.: 239-12-56.
Zamówienie będzie prowadzone w trybie art. 40 ust.1 oraz 
43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień 
publicznych. 

pisemny przetarg nieograniczony na udrożnienie 
dojazdu do południowej części gliwickiej podstrefy KSSE Etap I 

– połączenie ul. Okrężnej z ul. Pocztową.
Wymagany termin realizacji: 1 kwietnia 2005 r. 
Wadium w kwocie 55.000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 40 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: 17 maja 2004 r. o godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi 
Interesantów – stanowisko ds. zamówień publicznych.
Otwarcie ofert: 17 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 

zamówienia,
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 %.

przetarg nieograniczony na roboty modernizacyjne pomieszczeń 
w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Wymagany termin realizacji całego zadania: sukcesywnie do 15 grudnia 
2004 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, parter – stanowisko 
ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30 -15.30 (w czwartki do 18.00) lub 
za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące 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 19 kwietnia 2004 r. o godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi 
Interesantów – stanowisko ds. zamówień publicznych.
Otwarcie ofert: 19 kwietnia 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 

zamówienia,
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 %):
- stawka roboczogodziny z narzutami brutto 70%,
- wielkość narzutu kosztów zakupu Kz 30%.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

przetarg nieograniczony na dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego w celu 
umieszczenia na nich reklam. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

1. Termin realizacji zamówienia: od maja 
2004 r. przez jeden rok.

2. Specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz wszelkie informacje 
dotyczące specyfikacji można uzyskać 
w siedzibie zamawiającego w Biurze 
Obsługi Interesantów (BOI) na 
parterze, na stanowisku ds. zamówień 
publicznych.

 Koszt SIWZ wynosi 5,00 zł. 
3. Oferty częściowe:
 zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych.
4. Oferty wariantowe: 

zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert wariantowych.

5. Wadium: nie pobiera się.

6. Termin wykonania zamówienia: przez 
jeden rok od daty zawarcia umowy

7. Oferty należy składać do 21 kwietnia 
2004 r. do godziny 8.00 w siedzibie 
zamawiającego w Biurze Obsługi 
Interesantów (BOI) na parterze, na 
stanowisku ds. zamówień publicznych 

8. W przetargu mogą brać udział oferenci, 
którzy spełnią warunki zawarte w SIWZ 
oraz złożą wymagane dokumenty.

9. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej 
zamawiający kierować się będzie 
następującymi kryteriami: wysokość 
prowizji dla dzierżawcy – 100%.

10. Oferent będzie związany ofertą przez 
okres 30 dni.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku przy ul. 

Zwycięstwa 21, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do zbycia:

− nr 5 do 15 kwietnia 2004 r.,
− nr 227 do 20 kwietnia 2004 r.,
− nr 248 do 20 kwietnia 2004 r.,
− nr 249 do 20 kwietnia 2004 r.,
− nr 255 do 20 kwietnia 2004 r.,
− nr 256 do 20 kwietnia 2004 r.,
− nr 257 do 20 kwietnia 2004 r.,

− nr 258 do 21 kwietnia 2004 r.,
− nr 259 do 21 kwietnia 2004 r.,
− nr 260 do 21 kwietnia 2004 r.,
− nr 261 do 21 kwietnia 2004 r.,
− nr 262 do 21 kwietnia 2004 r.,
− nr 263 do 21 kwietnia 2004 r.,
− nr 267 do 21 kwietnia 2004 r.

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

− nr 254 do dnia 16 kwietnia 2004 r.,           − nr 262 do dnia 21 kwietnia 2004 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości 
umieszczonych w wykazach. 



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
 7 - 8 kwietnia: Rosyjska arka (16.00, 20.00), 
Kumple (18.00)
 9 kwietnia: Kumple (16.00, 20.00), Rosyjska 
Arka (18.00)
 10 - 11 kwietnia: PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 12 - 15 kwietnia: Kumple (16.00, 20.00), 
Rosyjska Arka (18.00)

KINO TEATR „X”
 7 - 8 kwietnia: Dziewczyny z kalendarza 
(18.00, 20.00)

KINO BAJKA
 7 - 8 kwietnia: Straszny Film 3 (16.30, 20.15), 
Hidalgo (18.00)
 9 - 11 kwietnia: PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 12 - 15 kwietnia: Straszny Film 3 (18.00, 
20.00), Królik Bugs - Najlepsze z najlepszych 
(16.00)

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”

- polonista – wykształcenie wyższe, umiejętność obsługi komputera, miejsce pracy: Gliwice,
- handlowiec – wykształcenie wyższe ekonomiczne, mile widziane doświadczenie w handlu, 

umiejętność obsługi komputera, miejsce pracy: Gliwice,
- inżynier mechanik (spawalnictwo) – wykształcenie wyższe, miejsce pracy: Mikołów,
- asystent ds. planowania – wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, logistyka), 

bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność obsługi komputera, miejsce pracy: 
Gliwice,

- elektronik (samochody) – wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi 
komputera, miejsce pracy: Gliwice,

- pracownik działu handlowego – wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane budowlane), 
bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, znajomość języka angielskiego lub języka 
niemieckiego, miejsce pracy: Gliwice,

- pracownik działu handlowego (narzędzia, elektronarzędzia, materiały ścierne) 
– wykształcenie średnie, umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL) oraz urządzeń 
biurowych, prawo jazdy kat. B, znajomość branży i topografii Śląska, miejsce pracy: teren 
Śląska,

- sprzedawca (materiały budowlane) – wykształcenie średnie budowlane, znajomość 
materiałów budowlanych, miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca (urządzenia techniczne) – wykształcenie minimum średnie (spawalnictwo), 
umiejętność obsługi komputera, miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca (art. metalowe) – wykształcenie minimum zawodowe, umiejętność obsługi kas 
fiskalnych oraz komputera, znajomość branży, miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca (art. spożywcze) – wykształcenie zawodowe, umiejętność obsługi kas fiskalnych 
oraz terminalu kart płatniczych, minimum sanitarne, miejsce pracy: Gliwice,

- krawcowa (krawiectwo lekkie) – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice, 
- krojczy (krawiectwo lekkie) – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- sprzątaczka – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miejsce pracy: Gliwice,
- elektromonter – uprawnienia SEP do 1 KV, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miejsce 

pracy: Gliwice, 
- kierowca samochodu ciężarowego – wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C, E, 

miejsce pracy: teren kraju,
- kierowca samochodu ciężarowego – wykształcenie średnie, minimum 2 lata doświadczenia, 

miejsce pracy: teren kraju oraz Europa,
- mechanik sprzętu ciężkiego – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Zabrze,
- tokarz – wykształcenie zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem, minimum 3 lata 

doświadczenia, umiejętność czytania rysunku technicznego, miejsce pracy: Gliwice,
- spawacz gazowy – wykształcenie zawodowe, minimum 10 lat doświadczenia, uprawnienia 

MIG, MAG, miejsce pracy: Gliwice,
- ślusarz-spawacz – uprawnienia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miejsce pracy: 

Gliwice, 
- tokarz – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Zabrze,
- formierz – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata doświadczenia, miejsce pracy: 

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

Gliwice.

P A L M I A R N I A


