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ŻYCIE PODYKTOWAŁO SCENARIUSZ
W porządku jutrzejszych obrad Rady Miejskiej w Gliwicach znalazły się cztery 

projekty uchwał w sprawie gliwickich szpitali. Trzy z nich zakładają formalną likwi-
dację dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej zakładów przy ul. Radiowej, Wie-
lospecjalistycznego oraz Szpitala nr 1 przy ul. Kościuszki 29 i powołanie w to miejsce 
placówek szpitalnych prowadzonych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Zapewni to ciągłość leczenia. Pacjenci nie powinni więc odczuć negatywnych skutków 
działań naprawczych, koniecznych dla dalszego funkcjonowania szpitali. Koniecznych, 
aby nie dopuścić do niekontrolowanej całkowitej zapaści – groźnej dla bezpieczeństwa 
zdrowotnego mieszkańców Gliwic. Uchwała czwarta dotyczy „jedynki”. Zakłada po-
wołanie spółki miejskiej, która - w tym samym miejscu i w tym samym czasie - utwo-
rzyłaby niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Pozwoliłoby to na wyjście z drama-
tycznej sytuacji, w jakiej się ten szpital znalazł. 

Złowrogo brzmiąca „LIKWIDACJA” nie oznacza zamknięcia szpitali na klucz, ale 
jest koniecznym działaniem naprawczym. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdro-
wotnej szpitale powinny we własnym zakresie pokrywać ujemny wynik  finansowy.  
Budżetowi miasta nie wolno dotować ich bieżącej działalności. Po przekształceniu 
natomiast miasto będzie musiało spłacić długi, które pozostaną po zamknięciu postę-
powania likwidacyjnego. Od tej pory pieniądze na działalność bieżącą muszą w cało-
ści pochodzić z kontraktów, a inwestycje  będą mogły być dotowane z budżetu miasta 
-  zgodnie z obowiązującym prawem. 

Zasady przekształcenia są identyczne jak przy prywatyzacji przychodni – miasto 
pozostaje właścicielem budynków i sprzętu medycznego, które wydzierżawia spółkom 
na preferencyjnych warunkach. Rozpoczęte i planowane inwestycje są aktualne, nie 
można jednak zagwarantować dotrzymania terminów. Kolejne dotacje inwestycyjne 
z budżetu miasta  będą sukcesywnie przekazywane szpitalom. Należy jednak pamiętać 
o konieczności pokrycia zobowiązań na koniec likwidacji. Wszystkie te zabiegi zmie-
rzają do tego, aby szpitale mogły funkcjonować na zdrowych zasadach, z pożytkiem dla 
mieszkańców. 

      (rzepa) 
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„TRÓJKA” WYGRAŁA
Drużyna III LO zwyciężyła w konkursie 
wiedzy o kulturze i historii krajów anglo-
języcznych „RU ENGLISH AWARE”. 

Na drugim miejscu uplasowali się 
uczniowie I LO, a na trzecim - reprezentanci 
V LO. W rywalizacji uczestniczyły zespoły 
z pięciu gliwickich liceów ogólnokształcą-
cych. Konkurs odbył się 19 kwietnia br. 
w II LO przy ul. Gierymskiego. Organiza-
torzy zapraszają młodzież ze szkół ponad-
gimnazjalnych do zabawy w przyszłym roku. 
Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie internetowej (www.ruenglisha-
ware.prv.pl). (al)

 DECYZJE WSPÓLNIKÓW
W pierwszej połowie kwietnia br. obradowały zwyczajne zgromadzenia wspólników 
dwóch spółek komunalnych, których udziałowcem jest gmina Gliwice.

Wspólnicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz firmy RETHMANN-PUS 
podjęli uchwały o  udzieleniu absolutorium zarządom i radom nadzorczym obydwu 
spółek za ubiegły rok. Zapadły też decyzje finansowe. Roczny zysk PWiK w wysokości 
634 tysięcy złotych zasili kapitał rezerwowy spółki. Środki te umożliwią przedsiębiorstwu 
realizację planowanych inwestycji. Zysk firmy RETHMANN-PUS w kwocie 811 tysięcy 
złotych przeznaczono natomiast na dywidendy dla dwóch wspólników. (luz)

PŁATNA CZY 
BEZPŁATNA?

Prezydent Gliwic wystosował list do 
Marka Pola, ministra infrastruktury. 

„Proszę o uwzględnienie wniosku 
Miasta Gliwice o wyłączenie z odpłatności 
za przejazd odcinkiem autostrady A4 od 
węzła KLESZCZÓW do węzła SOŚNICA. 
Odcinek ten jest w rzeczywistości autostra-
dową obwodnicą Gliwic. Arteria A4 pełni nie 
tylko rolę drogi krajowej i transeuropejskiej, 
ale także południowej obwodnicy miasta 
i całego Górnośląskiego Okręgu Prze-
mysłowego. To bardzo silny argument za 
rozszerzeniem odcinka, na którym opłaty 
za przejazd nie będą pobierane. Proszę o 
dokonanie koniecznych zmian w specyfi-
kacji przetargowej” – napisał m. in. w liście 
Zygmunt Frankiewicz, odnosząc się  w ten 
sposób do prasowych publikacji o zamiarze 
przeprowadzenia przetargu na eksploatację 
płatnej autostrady A4 na odcinku od Bielan 
Wrocławskich do Katowic. Kopia listu zo-
stała wysłana do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie. (luz)

UWAGA CZYTELNICY!
Miejska Biblioteka Publiczna informuje, 
że we wtorek, 4 maja br., wszystkie filie 
MBP w mieście będą nieczynne. 

Natomiast już 8 maja br. rozpocznie 
się w Gliwicach „Tydzień bibliotek”. Przed-
sięwzięcie to jest organizowane w ramach 
ogólnopolskiej akcji popularyzującej 
czytelnictwo. Obok wielu atrakcyjnych 
imprez, MBP przygotowuje tzw. amnestię 
dla zapominalskich – wszyscy, którzy nie 
zwrócili książek w wyznaczonym terminie,  
będą mogli oddać je bez żadnych przykrych 
konsekwencji. (al)

Osiedle Kopernika – wielkie porządki

ZADBALI O CZYSTOŚĆ
Gliwickie wysypisko przyjęło 11.760 kilogramów śmieci, zebra-
nych 17 kwietnia br. tylko w Osiedlu Kopernika. Na jedną osobę 
przypadło niemal 100 kg. Dobry przykład dała Rada Osiedlowa, 
która zainicjowała akcję i zameldowała się w komplecie. 

OPERATYWNY KOMORNIK
Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach wszczął kolejne postępowanie egze-
kucyjne przeciwko Kompanii Węglowej w celu odzyskania zaległych należności 
finansowych - dawnych długów KWK „Sośnica” wobec miasta Gliwice. 

Egzekucja dotyczy tym razem kwoty 1.212.668,22 zł, obejmującej: podatek od nieru-
chomości za okres od lutego do grudnia 2003 roku, odsetki za zwłokę oraz koszty egze-
kucyjne. Sprawą zajął się tradycyjnie komornik skarbowy. W swojej działalności korzysta 
on przede wszystkim z ustawy z 28 listopada 2003 roku, która przeniosła dotychczasowe 
zaległości płatnicze Gliwickiej Spółki Węglowej na Kompanię Węglową. Przypomnijmy, że 
dzięki operatywnemu komornikowi udało się już w tym roku władzom miejskim odzyskać 
od Kompanii Węglowej 4.491.593,46 zł wierzytelności. (luz)

Przyszło 35 zuchów i harcerzy ze 
szczepu „Uroczysko” ZHP, pracowało pięciu 
strażników miejskich, dwóch policjantów, 
większość mieszkańców Habitatu, radni, 
ksiądz, nauczycielki i działkowicze. Poja-
wiły się także inne osoby, zachęcone „od-
powiednią pogodą na czystość”, która za-
panowała w osiedlu. W przeddzień wielkich 
porządków osiedlowych uczniowie SP12 
oraz przedszkolaki sprzątali tereny wokół 
swoich placówek. Natomiast tydzień później 
posesję Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-
Ekonomicz nych porządkowali gimnazjaliści 
i licealiści.

Całością akcji dowodził Zdzisław Matu-
siak, wiceprzewodniczący Zarządu Osie dla. 
Uzyskał on z Urzędu Miej skiego odpowied-
ni zestaw worków i rę kawic. Zapewnił też 
wywózkę śmieci (trwała kilka godzin). Była 
to pierwsza taka akcja w historii osiedla. 
Wielki sukces, ale nie wszystko mogło się 
podobać. Działkowicze zapalili mnóstwo 
ognisk, zapominając, że wiosną dymy nie 
pachną tak, jak jesienią. Zwłaszcza, jeśli 
do ogniska trafi jakaś szmata, plastik, czy 
guma... Są więc wnioski na przyszły rok. 
W kolejnym sprzątaniu Ko per nika spo-
dziewamy się jeszcze więcej uczestników 
i raczej – mniej śmieci.

Rada Osiedlowa 
udokumentowała całą 
akcję fotograficznie, ale 
obraz sterty worków 
nie jest przepiękny... 
chyba, że przesłania-
ją go harcerze i urocze 
harcerki z „Uroczys ka”. 
Zdjęcia wykonał Witold 
Kapuściński, wiceprzewodniczący Rady 
Osiedlowej. W czasie akcji docierał on na 
rowerze do wszystkich grup, dostarczając 
worki i słowa otuchy, że „gdzie indziej jest 
jeszcze więcej śmieci”. Zaintere sowani 
znajdą fotoreportaż na tworzonej właśnie 

stronie internetowej Rady Osiedlowej: 
www.rada.kopernik.gliwice.pl.

Andrzej Jarczewski, 
radny RM w Gliwicach



– Spotkali się fanatyczni miłośnicy funk-
cji kwadratowej, ciągów geometrycznych 
i logarytmów. Ekwipunek stanowiły tablice 
matematyczne, kalkulatory, niezawodne 
długopisy, kawa... i determinacja. Ta 
ostatnia była szczególnie potrzeb-
na, zważywszy, że około trzeciej 
w nocy zmęczenie dawało się we 
znaki. Siły uczestników zregenerował 
mecz siatkówki, natomiast miłośnicy 
filmów grozy znaleźli swoją pożywkę 
w oglądaniu „Scary movie 3” i „Ring”. 
Na polu bitwy matematycznej zostali 
tylko najwytrwalsi – relacjonuje Ni-
na Krajewska, uczennica „czwórki”. 
„Horror matematyczny” nie był jedy-
nie kolejnym całonocnym maratonem 
rozwiązywania zadań, ale okazał się 

również wyjątkowo interesującym sposo-
bem spędzenia wolnego czasu. Jeśli szkoła 
ma się czasami kojarzyć z horrorem - to 
zdaniem uczniów - należy to potraktować 
z lekkim przymrużeniem oka. (al)
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TRZECIOMAJOWE  ŚWIĘTO
Gliwickie obchody 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpocznie w niedzie-
lę, 2 maja br., okolicznościowy koncert w parku Chopina obok Palmiarni Miejskiej. 
Wystąpi orkiestra dęta KWK „Sośnica” pod dyrekcją Lesława Podolskiego. 

Zaprezentuje ona utrzymane w wiosennym nastroju utwory kompozytorów polskich 
i europejskich. W drugiej części programu będzie można wysłuchać folklorystycznych 
pieśni śląskich i górniczych. W poniedziałek, 3 maja br., w gliwickiej Katedrze  odbędzie 
się msza święta w intencji Ojczyzny (początek - godz. 11.00). W trakcie mszy wystąpi Chór 
Parafialny „Cantemus”. O godz. 12.30 wierni wyruszą spod Katedry na Plac Marszałka 
Piłsudskiego. Trasa przemarszu będzie wiodła ulicami: Ziemowita, Górnych Wałów, Dwor-
cową, Dolnych Wałów, Zwycięstwa i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Głównym punktem 
trzeciomajowego święta będzie patriotyczna manifestacja mieszkańców miasta na Placu 
Piłsudskiego (godz. 12.45). W programie uroczystości przewidziano m.in. wystąpienie 
prezydenta miasta oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka. Na godz. 13.30 za-
planowano darmowy poczęstunek żołnierską grochówką. Po południu na Rynku zostanie 
zorganizowany festyn trzeciomajowy, przygotowany wspólnym staraniem samorządu 
miasta Gliwice, Komendy Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP oraz Studia Tańca i Ruchu ISKRA. 
Przewidziano koncert Jose Torresa z zespołem, pokazy sztuk walki, a także prezentacje 
breakdance i tańców latynoamerykańskich. Początek festynu – godz.14.00. (luz)

HORROR Z MATEMATYKĄ
W nocy z 16 na 17 kwietnia w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach przy 
ul. Kozielskiej odbył się zlot miłośników matematyki połączony z oglądaniem horro-
rów. Uczestniczyli w nim uczniowie drugich klas tej szkoły oraz - jako konsultanci 
- tegoroczni maturzyści.

EUROWYBORY
13 czerwca 2004 roku odbędą się w ca-
łym kraju wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego. 14 maja br. upłynie termin 
zgłaszania kandydatów do obwodowych 
komisji wyborczych. Prawo ich zgłasza-
nia przysługuje  przede wszystkim pełno-
mocnikom komitetów wyborczych, które 
uzyskały rejestrację list kandydatów na 
posłów w okręgu wyborczym. 

Pełnomocnicy mogą też do tego upo-
ważnić osoby przez siebie wskazane. 
Kandydaci do obwodowych komisji wy-
borczych muszą być zgłaszani na odpo-
wiednich formularzach, które są dostępne 
w Biurze Obsługi Interesantów UM (stoisko 
informacyjne) lub w sekretariacie Wydziału 
Kadr, Szkoleń i Płac UM, III piętro, pokój 
338. Pełnomocnicy komitetów wyborczych, 
dokonując zgłoszenia, okazują do wglądu 
posiadane pełnomocnictwa. Osoby wystę-
pujące z upoważnienia pełnomocników 
dołączają natomiast do zgłoszenia wyma-
gane upoważnienie lub jego kopię. Każdy 
z kandydatów może być zgłoszony tylko 
do jednej obwodowej komisji wyborczej. 
Zasiadać w komisjach będą mogły tylko 
osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców 
zamieszkałych w Gliwicach. Zgłoszeń na-
leży dokonywać w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego, w sekretariacie Wydziału Kadr, 
Szkoleń i Płac.  (luz)

fot. archiwum szkoły

SPRAWDŹ SWOJĄ 
WIEDZĘ

W ramach kampanii informacyjnej 
przed czerwcowymi eurowyborami, Par-
lament Europejski zorganizował akcję 
w formie zabawy pt. „EuropaQuiz”. Jest to 
ogólnoeuropejska gra on-line, uruchomiona 
19 kwietnia br. poprzez stronę internetową 
(www.europaqiuz.org). Będzie można w niej 
uczestniczyć aż do ostatniego dnia wyborów 
13 czerwca br. Przygotowano 800 pytań 
testowych w 20 oficjalnych językach Unii Eu-
ropejskiej. - Dotyczą one różnych tematów 
związanych i z Unią, i z jej państwami człon-
kowskimi, i z całą resztą świata. Na przykład 
- muzyki, polityki, geografii czy historii. Jedne 
są łatwiejsze, inne trudniejsze, ale bynajmniej 
nie zostały przygotowane dla ekspertów. To 
wyśmienita zabawa, wirtualna podróż wzdłuż 
i wszerz Europy - zapewnia Biuro Informacyj-
ne Parlamentu Europejskiego w Warszawie. 
Najlepsi uczestnicy gry (25 osób) otrzymają 
zaproszenie dla siebie i wybranej osoby na wi-
zytę w Strasburgu podczas sesji inauguracyjnej 
nowego Parlamentu Europejskiego w dniach 
od 19 do 21 lipca br. „Najlepszy z najlepszych” 
zostanie mianowany Wirtualnym Prezydentem 
Parlamentu Europejskiego. (al)

GALA COUNTRY
W niedzielę, 2 maja br., w Gliwickim Te-
atrze Muzycznym odbędzie się V Polska 
Gala Country. 

Przygotowano koncert „Open – scena” 
(od 12.00 do 18.00), naukę tańców coun-
try prowadzoną przez tancerzy zespołów 
Strefa Country i Rodeo (od 15.30 do 18.00) 
oraz Country Expo, czyli promocję imprez, 
zespołów, płyt i wydawnictw (od 12.00 do 
21.30). O godz. 18.30 rozpocznie się głów-
na część programu - ceremonia wręczenia 
corocznych nagród Stowarzyszenia Muzy-
ki Country i Tygodnika „Dyliżans”. Koncert 

galowy laureatów poprowadzi Korneliusz 
Pacuda. Wystapią: Ala Boncol, Colorado, 
Honky Tonk Brothers, Marysia Gojarska, 
Hello, Rodeo, a także goście specjalni 
- GEORGE HAMILTON V (USA), KŘENI 
(Czechy) i MICHAŁ MILOWICZ. Imprezę 
organizuje Stowarzyszenie Muzyki Country 
przy współudziale m.in. gliwickiego samo-
rządu. Wstęp jest bezpłatny. Zaintereso-
wani koncertem galowym powinni jednak 
- ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
- rezerwować wcześniej zaproszenia pod 
numerem telefonu 775-17-51. Patronat nad 
imprezą objął prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. (al)
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KOLOROWA CHEMIA
Liceum Ogólnokształcące FILOMATA zorganizowało sesję naukową 
pt. „Kolorowa chemia” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Grupa młodych poszukiwaczy 
naukowych przygód zaprezentowała 
swoim kolegom mechanizmy powsta-
wania wrażeń barwnych. Spotkanie 
odbyło się w auli Wydziału Chemiczne-
go Politechniki Śląskiej. – Na naszych 
oczach przeróżne płyny i osady bły-
skawicznie zmieniały kolory. Udało się 
nawet „wyhodować” chemiczne rośliny, 
zabarwić płomień na zadziwiające kolo-
ry i przekonać się, że „mały elektronek” 
może być bohaterem  mini-spektaklu 
– opowiadają organizatorzy. W sesji 
uczestniczyło około 150 osób. (al)

DZIEŃ EUROPY
Pierwszego dnia obecności Polski w Unii Europejskiej, 1 maja br., w Gliwicach 
na Placu Krakowskim odbędą się tradycyjne obchody Dnia Europy. Przygotowują 
je wspólnie: Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej, gliwicki samorząd i szkolne 
kluby europejskie. 

SUKCES 
SZCZYPIORNISTEK

Młodzieżowe reprezentacje narodowe 
Szwecji i  Polski w piłce ręcznej kobiet 
zakwalifikowały się finału mistrzostw 
Europy. Drużyny te zwyciężyły w mię-
dzynarodowym turnieju z udziałem 
szczypiornistek holenderskich, łotew-
skich, polskich i szwedzkich. 

Kwietniowe mecze rozgrywano w hali 
sportowej w Sośnicy. Najlepsze okazały się 
zawodniczki ze Szwecji, które wyprzedziły 
naszą drużynę niewielką różnicą bramek. 
W polskich barwach wystąpiły m. in. szczy-
piornistki z Gliwic: Edyta Chudzik, Izabela 
Czarna, Marta Gęga, Agnieszka Jochymek, 
Joanna Kozyra, Weronika Mieńko, Edyta 
Skwirowska, Anna Rauszer, Anna Szafnic-
ka, Natalia Szyszkiewicz i Monika Zawadz-
ka. Sportową opiekę nad zespołem sprawo-
wali trenerzy: Dariusz Dworaczyk, Michał 
Pastuszko i Adam Pecold. Organizatorem 
turnieju była gliwicka Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Pol-
sce, a patronat nad imprezą objął prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (luz)

WYDATKI POD KONTROLĄ
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o przed-
stawionym przez prezydenta Gliwic sprawozdaniu z wykonania ubiegłorocznego 
budżetu miasta. 

fot. arciwum szkoły

AMATORSKA
SIATKÓWKA

Dwadzieścia drużyn z różnych ślą-
skich miast oraz Andrychowa i Kra-
kowa uczestniczyło w  III Amatorskim 
Turnieju Piłki Siatkowej. 

Impreza odbyła się pod koniec marca br. 
w halach sportowych przy ul. Warszawskiej 
(w Zespole Szkół Łączności oraz w budynku 
krytej pływalni „Delfin”). Wśród mężczyzn 
zwyciężył zespół TKKF „Sygnał” Gliwice, 
a wśród kobiet triumfowały reprezentantki 
TKKF „Apollo” Kraków. Patronat nad sporto-
wą rywalizacją sprawował prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. (al)

W uzasadnieniu werdyktu napisano, że 
sprawozdanie wraz z dostarczonymi doku-
mentami towarzyszącymi „spełnia wymogi 
formalno-prawne określone w rozporządze-
niu ministra finansów z 13 marca 2001 roku 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej”.  
Pod względem merytorycznym nie stwier-
dzono w nim „nieprawidłowości oraz roz-
bieżności danych liczbowych”. Uznano, 
że przedłożone sprawozdanie opisowe 
z wykonania budżetu „spełnia dyspozycję 
art.136 ust.1 ustawy z 26 listopada 1998 ro-
ku o finansach publicznych”.

Zaplanowane dochody budżetowe 
zrealizowano w ubiegłym roku w 100,3% 
(470.943.215 zł), a zaplanowane wydatki 
– w 93,9% (462.106.910 zł). Wynik bilan-
sowy budżetu był w 2003 roku dodatni 
i wyniósł 8.836.305 zł. Stan zobowiązań 
finansowych miasta na koniec zeszłego 
roku wyniósł natomiast 37.788 zł, co 

stanowiło 0,01% wykonanych dochodów. 
– Stało się tak dlatego, że przez cały rok 
wydatki były rygorystycznie kontrolowane. 
Kładziono też duży nacisk na oszczędne 
gospodarowanie środkami budżetowymi. 
Zakładany na początku 2003 roku deficyt 
budżetowy w wysokości ponad 49 mln zł 
został całkowicie wyeliminowany – infor-
muje Janusz Siejko, zastępca skarbnika 
miasta.

Sprawozdanie z realizacji budżetu mia-
sta za rok 2003 zostanie teraz ocenione 
przez Radę Miejską na sesji absolutoryjnej 
w ostatni czwartek kwietnia br. Radni posta-
nowią, czy udzielić absolutorium władzom 
miejskim za ubiegły rok. - Opinia RIO będzie 
z pewnością najistotniejszym elementem 
przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu 
absolutorium prezydentowi miasta – uwa-
ża Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy 
UM. (luz) 

Wielka miejska zabawa rozpocznie się 
o godz. 14.00, a zakończy o godz. 21.30. 
W programie znajdzie się wiele atrakcji. 
Na plenerowej estradzie najpierw zapre-
zentują się zespoły muzyczne, taneczne 
i kabaretowe ze śląskich szkół. Później wy-
stąpią: Moniqa z Mosqitoo Project, Marysia 
Sadowska oraz gwiazda wieczoru - Justyna 
Steczkowska. Na Placu Krakowskim poja-
wi się tradycyjnie młodzież z partnerskich 
miast Gliwic, tym razem z Nacka (Szwecja), 
Kežmarok (Słowacja) i Valenciennes (Fran-
cja) oraz z zaprzyjaźnionych Toopol’čan 

(Słowacja). Goście zaprezentują swoje 
miasta na promocyjnych stoiskach. Będą 
też punkty informacyjne na temat dorobku 
państw członkowskich UE, przygotowane 
przez uczniów placówek edukacyjnych z na-
szego regionu, działających w Forum Szkol-
nych Klubów Europejskich. Na ulice Gliwic 
wyruszą tramwaje i autobusy „europejskie”, 
w których zostaną przeprowadzone konkur-
sy. Imprezę zakończy wspólne odśpiewanie 
europejskiego hymnu – „Ody do radości” 
- i pokaz sztucznych ogni. (al)
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Z POEZJĄ DO EUROPY
Uczniowie gliwickich szkół średnich 

oraz trzecich klas gimnazjów uczestniczyli 
w konkursie recytatorskim pt. „Z poezją do 
Europy”. Zorganizowano go 2 kwietnia br. 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 
przy ul. Zimnej Wody. Uczestnicy rywalizo-
wali w dwóch grupach. W kategorii „poezja 
śpiewana” zwyciężył Piotr Borek z  Zespołu 
Szkół Techniczno - Informatycznych. Wśród 
„recytatorów” najwyżej oceniono Katarzynę 
Kaczor z III Liceum Ogólnokształcącego. 
Konkursowi patronował prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. (al)

NIEZBĘDNE
ROZLICZENIA

Gliwicki samorząd upomniał się o na-
leżne mu pieniądze. Sytuacja finanso-
wa Gliwic, miasta na prawach powiatu, 
znacznie pogorszyła się na skutek no-
wych uregulowań prawnych.

„Zwracam się o pilne podjęcie decyzji 
w sprawie zrekompensowania Gliwicom 
ubytku dochodów w części dotyczącej 
powiatu w kwocie 4.364.065 zł” – napisał 
skarbnik miasta, Ryszard Reszke w liście 
skierowanym do ministra finansów, An-
drzeja Raczko. O taką sumę zmniejszyły 
się wpływy uzyskiwane przez miasto Gliwice 
- w stosunku do roku 2003 - w  związku 
z wejściem w życie ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (z 13 li-
stopada 2003 r.). Z tej puli 1.999.506 zł uby-
ło w ramach środków pozyskiwanych dotąd 
z rządowych subwencji i dotacji. 

Na mocy nowych przepisów zlikwido-
wano subwencję drogową. Gliwice zostały 
pozbawione również dotacji m.in. na wypłatę 
dodatków mieszkaniowych, pomoc rodzinom 
zastępczym i finansowanie Powiatowego 
Urzędu Pracy. Pomimo tego, że równo-
cześnie zwiększono udziały miasta z tytułu 
podatków dochodowych od osób fizycznych 
i prawnych, nie umożliwiło to niestety pełnej 
rekompensaty strat. Pozostała część należnej 
kwoty w wysokości 2.364.559 zł. to suma, 
jaką miasto musi zasilić budżet państwa. Taki 
obowiązek narzucono na wybrane jednostki 
samorządu terytorialnego (w zależności od 
wysokości dochodów), które w ten sposób 
wyrównują dochody biedniejszych gmin, 
powiatów czy województw. Tak znaczne 
obniżenie dochodów  przeznaczonych na 
zadania powiatu stanowi zagrożenie dla 
ich realizacji i  zwiększa deficyt budżetowy 
miasta. (al)

ROWEREM PO UNII
Dla uczczenia wejścia Polski do Unii Europejskiej postanowiono zorganizować trzy-
dniowy rajd kolarski pod nazwą „Gliwice w UE”. Trasa rajdu będzie przebiegać przez 
trzy kraje wstępujące do europejskiej wspólnoty: Polskę, Czechy i Słowację.

BYŁO, BĘDZIE

W dniach od 1 do 3 maja br. kolarska 
reprezentacja gliwiczan zamierza pokonać 
dystans ok. 350 kilometrów na trasie: Gliwi-
ce - Rybnik – Chałupki – Karwina – Czeski 
Cieszyn – Trzyniec – Cadca – Zwardoń 
– Wisła – Skoczów – Żory – Mikołów – Gli-
wice. W rajdzie weźmie udział 25 kolarzy, 
w tym m. in. weterani gliwickich klubów 
oraz obecni zawodnicy z Grupy Kolarskiej 
Gliwice. W tym gronie znajdzie się też znany 
sportowiec - Zbigniew Krzeszowiec, gliwi-
czanin, który w przeszłości uczestniczył 
w Wyścigach Pokoju. Zawodnicy będą 
ubrani w okolicznościowe stroje: pierwsza 
piętnastka - w koszulki z nazwami krajów 
należących już od dawna do Unii, a grupa 

następnych 10 kolarzy - w koszulki z na-
zwami krajów przystępujących do UE. 
Na czele peletonu pojadą samochody 
z gliwickiej fabryki OPLA (Astra Combi 
i Vivaro). Auta będą wiozły niezbędny 
ekwipunek kolarski. Zawodnicy wystartują 
o godz. 14.10 w sobotę, 1 maja br., z Pla-
cu Krakowskiego. Zakończenie rajdu jest 
przewidziane na poniedziałek, 3 maja br., 
o godz. 19.00 podczas festynu rekreacyjne-
go Piasta Gliwice na boisku przy ul. Sokoła. 
Organizatorem rajdu jest samorząd miasta 
Gliwice. Patronat nad imprezą objęli: pre-
zydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz oraz 
poseł na Sejm RP z naszego miasta - An-
drzej Gałażewski. (luz)

SORTOWNIA
ODPADÓW

- Wyrażamy wolę współpracy w roz-
wiązywaniu problemów gospodarki 
odpadami w mieście i jesteśmy gotowi 
współuczestniczyć we wspólnym projekcie 
budowy sortowni odpadów komunalnych, 
pochodzących z selektywnej zbiórki - na-
pisali członkowie zarządu gliwickiej spółki 
RETHMANN-PUS w liście intencyjnym, 
skierowanym do prezydenta Gliwic, Zyg-
munta Frankiewicza. 

Zaproponowano utworzenie odrębnego 
podmiotu gospodarczego, który zrealizuje 
inwestycję, a potem będzie prowadził 
sortownię. Nowym podmiotem powinna 
być - stwierdzono w liście - spółka prawa 

ODMOWA
Dekanalne Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Gliwicach  zwróciło się z prośbą do 
prezydenta miasta o udostępnienie Sali Rajców w Ratuszu w celu zorganizowania 
w nim Kongresu Ludzi Pracy w dniach od 5 do 8 maja br. 

W programie kongresu zaplanowano m. in. wystąpienia prof. Jerzego Roberta Nowaka 
(„Szanse i zagrożenia dla Polski i polskości”), posła Antoniego Macierewicza („System 
polityczny UE a polityczna tradycja Narodu Polskiego”) oraz sędziego Sądu Najwyższego 
– Bronisława Czecha („Rejestrowane związki – zagrożenie dla małżeństwa i rodziny”). 
Prezydent Gliwic nie wyraził zgody na udostępnienie Ratusza dla potrzeb Kongresu Ludzi 
Pracy. „Dostarczony program kongresu, wykaz prelegentów i tematów ich wystąpień  jed-
noznacznie wskazują, że będzie to przedsięwzięcie o charakterze politycznym” – napisał 
Zygmunt Frankiewicz w odmownym liście skierowanym do Dekanalnego Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy.   (luz)

handlowego. Pomysłodawcy przedsię-
wzięcia sugerują budowę sortowni odpa-
dów na rezerwowym terenie wysypiska 
komunalnego przy ul. Rybnickiej (obszar 
o powierzchni ok. 2 ha). Koncepcja zakłada 
sfinansowanie inwestycji z kilku źródeł: pre-
ferencyjnej pożyczki udzielonej przez firmę 
RETHMANN-PUS, kredytów bankowych, 
własnych środków wspólnika większościo-
wego przyszłej spółki, a także ewentualnej 
dotacji Unii Europejskiej.

Propozycja zyskała akceptację prezy-
denta miasta. Uznał on, że udziałowcami 
projektowanej spółki powinny być: firma 
RETHMANN-PUS oraz Przedsiębiorstwo 
Składowania i Utylizacji Odpadów w Gli-
wicach. Ostateczne decyzje w tej sprawie 
zapadną - jak się przypuszcza - jeszcze 
w tym roku. (luz)



O Fortuno
niby księżyc
nieustannie zmienna,
ciągle rośniesz
lub zanikasz
ciemna lub promienna.
Życie podłe
wciąż kapryśnie
chłodzi nas lub grzeje,
niedostatek 
lub bogactwo
jak lód w nim topnieje.
Kołem toczy
się Fortuna
zła i nieżyczliwa,
nasze szczęście 
w swoich trybach
miażdży i rozrywa,

z twarzą szczelnie
zasłoniętą
często u mnie gości,
by na kręgach
mego grzbietu
grać swe złośliwości.
Los zbawienia,
cnót zasługi
przeciw mnie są teraz,
w mej słabości
albo woli
wspierały mnie nieraz.
A więc zaraz 
nie mieszkając
uderzajcie w struny!
i użalcie
się nade mną,
ofiarą Fortuny!

FORTUNA WŁADCZYNI ŚWIATA O Fortuno!         
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Carmina Burana w Gliwicach - 30 kwietnia 2004 r. 

Szczegółowe informacje: 
www.carmina-burana.pl, 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 

PARTNERZY

więcej na www.carmina-burana.pl



             FORTUNA IMPERATRIX MUNDI O Fortuna!

O Fortuna,
velut luna
statu variabilis,
semper crescis
aut decrescis;
vita detestabilis 
nunc obdurat
et tunc curat
ludo mentis aciem,
egestatem,
potestatem
dissolvit ut glaciem.
Sors immanis
et inanis,
rota tu volubilis,
status malus,
vana salus
semper dissolubilis,

obumbrata
et velata
mihi quoque niteris;
nunc per ludum
dorsum nudum
fero tui scleris.
Sors salutis
et virtutis
mihi nunc contraria,
est affectus
et defectus
semper in angaria.
Hac in hora
sine mora
corde pulsum tangite;
quod per sortem 
sternit fortem,
mecum omnes plangite!
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PORADNIK KARMINOWICZA
1. Przyjdź, przyjedź, przyleć, weź rodzinę i znajomych.
2. Nie rozrabiaj i nie używaj słów powszechnie uznanych za obelżywe – inni 

przyjdą z dziećmi.
3. Jeżeli chcesz siedzieć – weź koc albo krzesełko turystyczne.
4. Wszyscy uczestnicy imprezy są równi – nie ma specjalnych praw dla 

VIP-ów.
5. Niewielka liczba miejsc siedzących - wyłącznie dla osób w podeszłym 

wieku i niepełnosprawnych.  
6. Nie ma konferansjerki estradowej – nikt nie będzie Ci mówił, czego teraz 

słuchasz, bo to już wiesz.
7. Widowisko trwa ok. 1 godziny – nie karmimy Cię i nie serwujemy alkoholu, 

a na miejscu możesz kupić napoje i słodycze.
8. Przynieś zapalniczkę i zapal ją w finale, weź ze sobą tekst „O Fortuna” 

(jest w gazecie i Internecie).
9. Parkingi i główne wejście są przy ul. Oriona - wjazd do Hotelu Leśnego 

jest zarezerwowany dla techniki i wykonawców, będzie zamknięty dla 
widzów.

10. Karminowa Zielona Linia Minibusowa kursuje od 20.30 z Placu Piastów 
(dowóz:1,50 zł) - i z powrotem.

11. Zamawiając taksówkę – proś: „na Kąpielisko Leśne, ulica Oriona”.
12. Sprawdź przed wyjazdem z domu rozkład jazdy autobusów, tramwajów 

i pociągów – często się zmieniają.
13. Nie marudź, bo nie płacisz za wstęp.
14. Po spektaklu bij brawo i żądaj bisów.

WJAZD NA 
KĄPIELISKO

OD UL. ORIONA



19 kwietnia 2004 r., po 
półrocznej chorobie, zmarł 
Jerzy Michalus – nestor 
gliwickiej sceny, związa-
ny z nią od prawie 40 lat, 
wybitny aktor i solista 
operetkowy i musicalowy. 
Miał 69 lat.

Karierę teatralną rozpo-
czynał w Szczecinie. Uczył 
się tam w Studium Opero-
wym przy średniej Szkole 
Muzycznej. Zdał dyplom do 
chóru nowo powstałej Ope-
retki Szczecińskiej – przyj-
mował go Edmund Wayda, 
ojciec „wczorajszej” koleżanki 
pana Jerzego z gliwickiej sce-
ny – Grażyny Brodzińskiej. 
„Wayda – wspominał Jerzy 
Michalus – grał tam rolę 
Marka w Swobodnym wietrze 
Izaaka Dunajewskiego. Miał 
zostać wysłany na delegację 

do Budapesztu i szukano szybko zastępstwa. Powiedziano mu o mnie 
– młodym, chętnym, z dobrym głosem. W tydzień przygotowałem tę 
rolę ze znakomitą śpiewaczką Ludmiłą Żochówną w partii Stelli. Tak 
wystartowałem i w taki właśnie sposób zaczęła się ta cała życiowa 
intryga.”

Po pewnym czasie pan Jerzy zdał audycję do Opery w Byd-
goszczy. Śpiewał m. in. w Strasznym dworze Moniuszki, ale jego 
operowa kariera szybko się skończyła. Jak? „Niespodziewanie mój 
kolega ze Szczecina przysłał mi telegram z prośbą, abym zaśpiewał 
w Swobodnym wietrze w Gdyni. Zgodziłem się. (…) Po przedstawie-
niu, pięknych kwiatach, dyrektor Mieczysław Krzyński zaprosił mnie 
na kolację. Wypiliśmy troszeczkę, porozmawialiśmy i… podpisałem 
umowę. (…) Jak się opamiętałem, byłem już zatrudniony w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. Cóż miałem robić?”

W Gdyni pan Jerzy zagrał wiele znaczących ról, ale jego 
prawdziwa kariera rozpoczęła się w 1965 roku, kiedy dostał się do 
najlepszego wówczas polskiego teatru muzyczno-rozrywkowego 
– Operetki Śląskiej. Miał tutaj całe grono mistrzów, od których uczył 
się operetkowego rzemiosła: Antoniego Kaczorowskiego, Witolda 
Michelskiego, Eugeniusza Nowowiejskiego, Ludwika Koprzywę, 

Henryka Trojanowskiego, Stanisława Ptaka. Jednak ani się obejrzał, 
a już wkrótce dołączył do grona najbardziej popularnych śląskich 
śpiewaków i… sam został mistrzem.

Przełomowym momentem była rola Sancho Pansy w polskiej 
prapremierze musicalu Mitcha Leigha Człowiek z La Manchy. 
„Głowiliśmy się – wspomina pan Jerzy – nad problemem dopasowania 
mojego wyglądu młodego, postawnego mężczyzny do wymogów 
postaci scenicznej. Cały trick w ubraniu! Miałem przyprawiony 
potężny brzuch, szerokie spodnie, a najtrudniejsze, że przez całe 
przedstawienie musiałem chodzić na ugiętych nogach. Dodatkowo 
śpiewałem tzw. białym głosem, beż żadnych krytych dźwięków, 
musiałem mówić innym, zniekształconym głosem. Ale było to bardzo 
ważne wydarzenie! Wysoko oceniły ten spektakl polskie autorytety, 
krytycy muzyczny, m. in. Jerzy Waldorff, Bogdan Jankowski.”

Od tej roli wzięła początek cała gama postaci charakterystycz-
nych granych przez Jerzego Michalusa. Dawały mu one możliwość 
scenicznego „wyżycia 
się”, „wygrania”. Jed-
nak z wiekiem doszły 
do nich również role 
poważniejsze. W każ-
dym razie pan Jerzy 
najmilej wspominał 
stworzone przez sie-
bie postacie: tytułową 
w Paganinim, Josziego 
w Cygańskiej miłości 
i Renégo w Hrabim 
Luxemburg Franza 
Lehára, Gabriela von 
Eisensteina w Zemście 
nietoperza Johanna 
Straussa, Alfreda Doolittle’a w My Fair Lady Frederica Loewego, ale 
także drugoplanową rolę Gustawa w Fajerwerku Paula Burkharda. 

Tego, że Jerzy Michalus nawet z najmniejszej rólki potrafił uczynić 
prawdziwe arcydzieło, nie trzeba udowadniać, na przykład, widzom 
ostatniej musicalowej premiery GTM, będącej jednocześnie ostatnią 
jego premierą – Hello, Dolly! Jego Sędzia był prawdziwą rewelacją! 
Kiedy wpatrując się w oczy publiczności, oskarżał Horacego o „ma-
taczenie”, zrywała się burza oklasków porównywalna do owacji po 
tytułowym przeboju musicalu. Ale pan Jerzy niemal do ostatnich chwil 
kreował na scenie przede wszystkim duże, pierwszoplanowe role. 
Siła jego głosu i energia, z jaką „szedł w tan” do rytmu przebojów 
Wiedeńskiej krwi czy Księżniczki czardasza zadziwiała jego młodszych 
czasem o ponad pokolenie kolegów. Feri czy Kagler – jego ostatnie 
duże role – udowadniali, że odtwarzający ich artysta mimo wieku nie 
stracił niczego ze swojego wspaniałego talentu.

W 1998 roku Jerzy Michalus obchodził jubileusz 40-lecia pracy 
artystycznej. Jeszcze kilka miesięcy temu jego teatralni przyjaciele 
planowali, jaką fetę urządzą mu z okazji kolejnej „-dziesięciolatki”. 
Los pokrzyżował te plany. Jednak pan Jerzy pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci – jako wspaniały artysta, kolega, człowiek… Za kilka 
lat z rozrzewnieniem będziemy go wspominać, kiedy czas nadejdzie 
na jego teatralne „Złote Gody”. Jaka szkoda, że już bez niego.

Jacek Mikołajczyk
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Wielki Sancho Pansa
Wspomnienie o Jerzym Michalusie

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

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 kwietnia 2004 r., 
po ciężkiej chorobie, 

zmarł wybitny artysta muzycznych scen polskich 
Jerzy Michalus

przez 40 lat związany z Operetką Śląską, a następnie Gliwickim 
Teatrem Muzycznym. Wiele Jego ról operetkowych i musicalowych 
przejdzie do historii teatru polskiego. 
Niemal do ostatniej chwili występował na naszej scenie. 
Opuszczonego przez Niego miejsca nikt już nie zastąpi.

Dyrekcja i Zespół
Gliwickiego Teatru Muzycznego

Pani Zofii Michalus i całej rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Jerzy Michalus w „Księżniczce czardasza” w 2002 r.
fot. archiwum GTM

Jerzy Michalus w „Człowieku z La Manchy” 
w 1970 r.                       fot. archiwum GTM
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
– Gliwice sp. z o.o.

w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy,

▼
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o zamówienie w trybie przetargu 

z publikacją ogłoszenia na
remont odżużlaczy kotłów WP-70 nr 1, 2 i 3.

Termin składania ofert: 11 maja 2004 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 11 maja 2004 r. o godz. 10.00.

▼
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o zamówienie w trybie przetargu 

z publikacją ogłoszenia na
utrzymanie ruchu oraz remonty ciągu nawęglania 

KWK Sośnica – PEC-Gliwice.
Termin składania ofert: 12 maja 2004 do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 12 maja 2004 o godz. 10.00.

▼
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o zamówienie w trybie przetargu 

z publikacją ogłoszenia na 
utrzymanie czystości kanalizacji sanitarnej deszczowej 

i ogólnospławnej na terenie całego zakładu 
przy ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach.

Termin składania ofert: 19 maja 2004 do godz. 8.30.
Termin otwarcia ofert: 19 maja 2004 o godz. 9.00.

▼
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o zamówienie w trybie przetargu 

z publikacją ogłoszenia na 
dostawę ciepłomierzy z ultradźwiękowymi przetwornikami 

przepływu oraz wodomierzy.
Termin składania ofert: 12 maja 2004 do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 12 maja 2004 o godz. 10.30.

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej i moderniza-
cji instalacji co w lokalu użytkowym przy ul. J. Śliwki 27 w Gliwicach 

w celu przeniesienia kotła gazowego z piwnicy na parter.
Termin składania ofert: 10 maja 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 10 maja 2004 r. o godz. 10.00.

Wydział Środowiska
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

na podstawie otrzymanego zawiadomienia
Śląskiej Izby Rolniczej

informuje:
w kwietniu 2004 r. rozpoczęło swoją działalność biuro Rady Powiatowej 
Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Gliwickiego w budynku Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, pokój 220 
tel. 332-66-65
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku  w godz. od 9.30 do 15.30.
W każdy czwartek od godz. 16.00 do 17.00 będą udzielane bezpłatne porady 
prawne dla rolników Gliwic, Zabrza i powiatu gliwickiego.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE

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

nywane 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 dokony-
wane 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 zaświad-
czenia 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 dokony-
wane wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

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

•  Na rachunek nr 98 1050 1230 1000 0022 7694 9647 winny być doko-
nywane 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. 

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 
strukturalnych 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 internetowej 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
www.nfosigw.gov.pl.

pisemny przetarg nieograniczony na
budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ulic Tarnogórskiej, Elsnera i Rogozińskiego w Gliwicach.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł (słownie 
dwadzieściazłotych) można odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd 
Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) 
na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów lub za zaliczeniem 
pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi 
Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów, w godz. 
od 7.30 do 15.30 (wtorek do 16.00, czwartek do 18.00), tel. 239-12-56, fax 
231-27-25.
Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2004 r. o godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamó-
wień publicznych przetargów (parter) w siedzibie zamawiającego.
Wadium: 15.000 zł (słownie: piętnaścietysięcy złotych).
Termin realizacji zamówienia: do 15 września 2004 r.
Otwarcie ofert nastąpi 22 czerwca 2004 r. o godz. 12.00 w sali nr 254 
w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą 60 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w SIWZ;
2. spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień 

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

OGŁOSZENIA i KOMUNKATY

tygodnik

dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Kościuszki 17 w Gliwicach,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na
modernizację pomieszczeń Filii nr 16.

Termin składania ofert: 6 maja 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 6 maja 2004 r. o  godz. 10.30.

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu pisemnego ofertowego na 

wysokość stawki czynszu lokali użytkowych:
ul. Chorzowska 36 – oficyna, pow. 164,02 m2,
ul. Lipowa 58 – oficyna prawa, pow. 84,95 m2,

ul. Opolska 17 – front, pow. 44,15 m2.
Termin składania ofert: 19 maja 2004 r. do godz. 15.00.

Termin otwarcia ofert: 20 maja 2004 r. o godz. 10.00.

Do konkursu może przystąpić : 
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany spełniający następujące 

wymagania: 
- ukończone studia wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne oraz 

kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, 
przedszkolu lub placówce,

- ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo 
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie 
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, a w przy-
padku Gliwickiego Ośrodka Metodycznego przygotowanie z zakresu 
zarządzania, uzyskane w formie studiów magisterskich, wyższych studiów 
zawodowych lub studiów podyplomowych albo w formie kursu kwalifika-
cyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

- co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczy-
ciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego, a w przypadku Gliwickiego Ośrodka Metodycznego 
staż winien wynosić siedem lat,

- w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska 
dyrektora uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w przedszkolu, 
szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego- 
pozytywnej oceny pracy w okresie czterech lat pracy w szkole wyższej, 
jeżeli stanowisko dyrektora obejmowane jest bezpośrednio po ustaniu 
zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed 
przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, kandydat uzyskał 
pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

- posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

- nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r.Nr 118, poz. 
1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne,

- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie karne,

- nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),

2. Osoba nie będąca nauczycielem spełniająca następujące wymagania:
- ukończenie wyższych studiów magisterskich oraz przygotowanie  

zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia lub zakresowi zadań 
szkoły, przedszkola lub placówki, 

- ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo 
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie 
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 

- co najmniej pięcioletni staż pracy,
- posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
- nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2003 r. Nr 118, poz. 

1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne,

- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie karne,

- nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 
1 pkt 4 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 
r. Nr 15 z późn.zmianami).

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania 

i rozwoju szkoły, przedszkola lub placówki,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności 

informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub 
stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 
oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia 
- w rzypadku osoby będącej nauczycielem,

4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające 
posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania 
zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego 
z zakresu zarządzania oświatą,

6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art.76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
o którym mowa w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,  Nr 45 poz. 391, 
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611), 

11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrot-
nym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ...” w terminie do 14 maja 
2004 r. na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 Wydział 
Kadr, Szkoleń i Płac, pokój 335. 
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gliwice.

 1. III Liceum Ogólnokształcącego  - ul. Gierymskiego 1
 2. Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych - ul. Sikorskiego 132
 3. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 - ul. Gierymskiego 7
 4. Szkoły Podstawowej Nr 20 - ul. Jana Śliwki 8
 5. Szkoły Podstawowej Nr 23 - ul. Sikornik 1

   6. Przedszkola Miejskiego Nr 6 - ul. Młodych Patriotów 10
   7. Przedszkola Miejskiego Nr 20 - ul. Pszczyńska 18
   8. Przedszkola Miejskiego Nr 27 - ul. Targosza 3
   9. Przedszkola Miejskiego Nr 29 - ul. Czajki 46
 10. Gliwickiego Ośrodka Metodycznego - ul. Okrzei 20

KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Pyskowicach,

ul. Kopernika 2, 

KOMUNIKAT DLA  ROLNIKÓW
Przypominamy, że każdy, kto chce otrzymać dopłatę bezpośrednią do 
uprawianych gruntów za rok 2004 zobowiązany jest:
- złożyć „Wniosek o wpis do ewidencji producentów” w terminie 21 dni 

przed złożeniem „Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich”
- złożyć „Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich” w terminie 

od 15 kwietnia 2004 r. do 15 czerwca 2004 r.
Ponadto informujemy, że osoby, które jeszcze nie odebrały „Wypisu 
z rejestru gruntów” mogą odebrać go nieodpłatnie w Biurze Powiatowym 
w Pyskowicach.

Kierownik
Biura Powiatowego 

Andrzej Frejno
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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, www.um.gliwice.pl, bp@um.gliwice.pl.
Redakcja:  Barbara Baranowska (redaktor naczelny),
 Magdalena Borowska, Monika Grzeczyńska, Marek Jarzębowski, Krzysztof Krzemiński, 
 Joanna Lenczowska, Zbigniew Lubowski.
Nakład:  5.000 egzemplarzy.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 marca 2004 r.
3. Komunikaty.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
5. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpital nr 1 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 
29 w celu utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. (druk nr 
507).

6. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Nr 2 z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Radiowej 2 w celu utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
(druk nr 508).

7. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Kościuszki 1 w celu utworzenia niepublicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. (druk nr 509).

8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością działającej pod firmą „Szpital Miejski Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością”. (druk nr 510).

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice 
za 2003 r.
a. przedstawienie sprawozdania, 
b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
c. opinie Komisji branżowych Rady Miejskiej,
d. opinia Komisji Rewizyjnej,
e. wystąpienia Klubów Radnych i radnych,
f. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w/s opinii Komisji Rewizyj-

nej,
g. stanowisko Prezydenta Miasta,
h. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi 

Miasta Gliwice za 2003 rok – projekt uchwały (druk nr 513).
10. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta 

Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania 
na okres dłuższy niż 3 lata .(druk nr 461). 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach 
Nr XVI/402/2004 z 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach 
powiatu – Gliwice na 2004 r. (druk nr 501).

12. Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji 
związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie 
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
sposobie jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. 
(druk nr 503).

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 
od 11 września 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Akademicka w Likwidacji z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Moniuszki 13. (druk nr 500).

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i ustalenia wartości jednego 
punktu dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach. (druk nr 
497).

15. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli niektórych przedszkoli, szkół i placówek oraz nauczycieli 
szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli 
przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz 
zasad zaliczania do wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 
i w systemie kształcenia na odległość. (druk nr 498).

16. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska 
kierownicze w przedszkolach, szkołach lub placówkach prowadzonych 
przez Miasto Gliwice. (druk nr 499).

17. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumień dotyczących przejęcia 
części zadań z zakresu edukacji publicznej. (druk nr 502).

18. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 
KWK Pstrowski położonego w granicach administracyjnych Miasta Gliwice. 
(druk nr 504).

19. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego 
KWK Sośnica położonego w granicach administracyjnych Miasta Gliwice. 
(druk nr 505).

20. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 
KWK Gliwice położonego w granicach administracyjnych Miasta Gliwice. 
(druk nr 506).

21. Projekt uchwały w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w przypadku braku planu miejscowego. (druk nr 512).

22. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, 
zakładach opieki społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia 
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca 2004 r. oraz 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib. (druk nr 496).

23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
Handlowego „Silesia” sp. z o.o. w Gliwicach na działalność Prezydenta 
Miasta Gliwice. (druk nr 495).

24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Zaprzała 
na działalność Prezydenta Miasta Gliwice. (druk nr 511).

25. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
 Stanisław OGRYZEK

SESJA RADY MIEJSKIEJ
29 kwietnia 2004 r. w sali obrad Rady Miejskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 5, o godz. 15.00

rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Gliwicach z następującym porządkiem dziennym

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



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
 28 - 29 kwietnia:  21 gramów (16.00, 18.00), 

Tajemnica Aleksandry (20.00)

 30 kwietnia - 5 maja: Tajemnica Aleksandry (16.00, 

18.00) 21 gramów (20.00)

 6 maja: Tajemnica Aleksandry (16.00, 18.00),

PRZEGLĄD - 55 LAT POLSKIEJ ANIMACJI (20.00)

KINO TEATR „X”
 28 - 29 kwietnia:  Pasja (17.45), Dróżnik (20.00) 

 30 kwietnia - 6 maja: Pasja (17.45, 20.00)

KINO BAJKA
 28 kwietnia - 6 maja: Kill Bill (16.00, 18.30, 20.45)

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”

- pracownik biurowy (realizacja ustawy o zamówieniach publicznych) – wykształcenie 
wyższe (prawo, ekonoma, administracja), minimum 5 lat doświadczenia z zakresu zamówień 
publicznych, znajomość ustawy oraz rozwiązań systemowych z zakresu zamówień publicznych 
i innych dziedzin prawa powiązanych z gospodarką fi nansową sądów, bardzo dobra znajomość 
programów pakietu MS Offi ce, miejsce pracy: Gliwice,

- kierownik administracji – wykształcenie wyższe, miejsce pracy: Gliwice,
- kierownik budowy – wykształcenie średnie lub wyższe, uprawnienia budowlane, prawo jazdy 

kat. B, miejsce pracy: Zabrze, Ruda Śląska,
- specjalista ds. handlowych – wykształcenie średnie lub wyższe, umiejętność obsługi 

komputera, znajomość dowolnego języka obcego, miejsce pracy: Gliwice,
- przedstawiciel handlowy (artykuły przemysłowe) – wykształcenie zawodowe (mile widziane 

handlowe), miejsce pracy: teren Śląska,
- fl orystka-kwiaciarka – wykształcenie średnie, miejsce pracy: Knurów,
- sprzedawca (motorowery) – prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera, znajomość 

branży, miejsce pracy: Gliwice,
- serwisant-sprzedawca (komputery) – wykształcenie średnie, znajomość sprzętu 

komputerowego, miejsce pracy: Gliwice,
- kucharz – wykształcenie zawodowe lub średnie, miejsce pracy: Gliwice,
- kelner – wykształcenie zawodowe, minimum sanitarne, miejsce pracy: Knurów,
- sprzedawca – wykształcenie zwodowe, umiejętność obsługi kas fi skalnych, miejsce pracy: 

Gliwice,
- fryzjer – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- elektromonter – wykształcenie zawodowe, doświadczenie przy stacjach transformatorowych, 

miejsce pracy: Pyskowice,
- mechanik samochodów ciężarowych – wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, miejsce 

pracy: Gliwice,
- kierowca samochodu ciężarowego – wykształcenie zawodowe, minimum 5 lat doświadczenia, 

prawo jazdy kat. C, E, miejsce pracy: teren kraju,
- operator spycharki – wykształcenie zawodowe, minimum 2 lata doświadczenia, uprawnienia, 

miejsce pracy: Gliwice,
- frezer – miejsce pracy: Pilchowice,
- szlifi erz –  miejsce pracy: Pilchowice,
- murarz-tynkarz – wykształcenie zawodowe, minimum 2 lata doświadczenia, miejsce pracy: 

Gliwice,
- dekarz-blacharz – minimum 2 lata doświadczenia, badania wysokościowe, miejsce pracy: 

Gliwice,
- magazynier – wykształcenie średnie, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, prawo jazdy 

kat. B, umiejętność obsługi komputera, miejsce pracy: Gliwice,
- sprzątaczka – doświadczenie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miejsce pracy: 

Gliwice,
- krawcowa (krawiectwo lekkie) – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: 

Gliwice.

PA L M I A R N I A


