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ABSOLUTORIUM DLA PREZYDENTA
W ostatni czwartek kwietnia br. obradowała Rada Miejska. Radni debatowali nad 

przedstawionym przez prezydenta miasta sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocz-
nego budżetu Gliwic. Skrupulatnie odnotowano, że zaplanowane dochody budżetowe 
zostały zrealizowane w 100,3% (470.943.215 zł), a zaplanowane wydatki - w 93,9% 
(462.106.910 zł). Wynik bilansowy budżetu był w 2003 roku dodatni i wyniósł 
8.836.305 zł. Zobowiązania finansowe miasta na koniec zeszłego roku osiągnęły na-
tomiast wysokość 37.788 zł, co stanowiło 0,01% wykonanych dochodów. Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o przedłożonym spra-
wozdaniu. Na wniosek Komisji Rewizyjnej RM udzielono absolutorium prezydentowi 
miasta za ubiegły rok. Uchwała w tej sprawie zapadła  stosunkiem głosów 20:1 (przy 6 
wstrzymujących się od głosu).

Żywą dyskusję wzbudziły projekty uchwał o likwidacji trzech szpitali miejskich 
w celu utworzenia na ich miejscu niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
W głosowaniu radni zdecydowali o formalno-prawnym przeobrażeniu Szpitala nr 1 
- ul. Kościuszki 29 (werdykt 16:3 przy 8 wstrzymujących się) oraz Zespołu Szpitali nr 
2  - ul. Radiowa 2 (werdykt  20:1 przy 6 wstrzymujących się). Do drugiego czytania 
odesłano natomiast projekt uchwały w sprawie podobnego przekształcenia  Szpitala 
Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1. Wyraźną większością głosów (23:0 przy 
5 wstrzymujących się)  postanowiono powołać do życia spółkę prawa handlowego pod 
nazwą „Szpital Miejski – spółka z o. o.”. Jej zadaniem będzie utworzenie niepublicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzącego działalność w dziedzinie lecznictwa 
szpitalnego i świadczącego  niezbędne usługi ambulatoryjne dla pacjentów. 

Radni przyjęli specjalne oświadczenie samorządu gliwickiego w sprawie przystą-
pienia Polski do UE. Stwierdzono w nim m. in.: „Dzień 1 maja 2004 r.  otwiera nową, 
należną Polsce kartę, kończącą pojałtański porządek na naszym kontynencie. Pełny, 
równoprawny udział w strukturach europejskich daje wiele możliwości cywilizacyjne-
go i gospodarczego rozwoju, czego do tej pory byliśmy nie z naszej woli pozbawieni. 
Przed nami kolejna, bardzo ważna decyzja – wybór naszych przedstawicieli do Parla-
mentu Europejskiego. Spośród wielu kandydatów musimy wybrać najlepszych. Zachę-
camy mieszkańców Gliwic do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które 
odbędą się 13 czerwca 2004 roku”. Pełny tekst oświadczenia - strona 5.      (rzepa)
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INWESTYCYJNE WĄTPLIWOŚCI
Niedawna informacja o podpisaniu porozumienia gliwickich władz samorządowych ze spółką „CARREFOUR-Polska” w spra-
wie budowy centrum handlowo-usługowego CARREFOUR w naszym mieście wzbudziła spore zainteresowanie społeczne. 
Szczególną uwagę zwrócono na zapowiedź „preferencyjnego zatrudniania mieszkańców Gliwic przy naborze pracowników 
do przyszłego obiektu”. W tekście porozumienia znalazł się zapis, z którego wynika, że gliwiczanie powinni stanowić „co 
najmniej 80 % łącznej liczby osób zatrudnionych” w hipermarkecie na podstawie umów o pracę. Nie wszyscy odnieśli się 
jednak z aprobatą do nakreślonych przez francuską firmę zamierzeń. 

Autorzy niektórych publikacji pra-
sowych ironizowali z przedstawionych 
obietnic (np. na łamach „Nowin Gliwickich” 
– nr 14 z 8 kwietnia 2004 roku - w tekście 
zatytułowanym „CARREFOUR buduje w 
Gliwicach” napisano: „Po co tworzyć zapi-

sy, które mogą być zaskarżone do sądu? 
Tego typu życzenia lepiej brzmią w zaciszu 
gabinetów, ewentualnie przy wznoszeniu 
toastu”). W tej sytuacji postanowiono roz-
pisać specjalną ankietę wśród internautów. 
Na miejskiej stronie internetowej Gliwic 
pojawiło się pytanie: Czy władze miasta 
powinny dążyć do umieszczania w po-
rozumieniach 
zawieranych 
z inwestorami 
zapisów o pre-
ferencyjnym do-
stępie gliwiczan 
do powstających 
nowych miejsc 
pracy? Zdecydo-
wana większość 
ankietowanych 
(94,12%) odpowiedziała: TAK. - Wynik ten 
powinien dać do myślenia malkontentom. 
Wszelkie działania na rzecz zmniejsze-
nia bezrobocia w mieście są przychylnie 
oceniane przez społeczeństwo. Nawet 
najbardziej  zgryźliwi nie mogą o tym 
zapominać – uważa Marek Jarzębowski, 
rzecznik prasowy UM.

Na uwagę zasługują też wyniki an-
kiety w sprawie planowanych inwestycji 
komunikacyjnych w Gliwicach. W ostatnim 
czasie do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego trafiają bowiem liczne skargi 
mieszkańców miasta, którzy kwestionują 

proponowany kształt planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gliwic. Nic więc 
dziwnego, że postawiono internautom py-
tanie: Czy uważasz za słuszne protesty 
mieszkańców Ostropy i Wilczego Gardła 
przeciwko rozwiązaniom komunikacyjnym 
(przedłużenie ul. Tokarskiej, budowa 
obwodnicy w Ostropie, realizacja strefy 

komercyjnej obok węzła) przedstawionym 
w propozycjach planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta w sąsiedztwie 
węzła komunikacyjnego autostrady A4 w 
Ostropie? Ponad połowa z ankietowanych 
(59%) odpowiedziała NIE, a tylko co piąty 
z respondentów (21%) – TAK. Grupa 20% 
internautów nie miała zdania w tej sprawie. 

– Wniosek wydaje się oczywisty: osoby 
protestujące przeciwko nieuchronnemu 
postępowi cywilizacyjnemu nie mają w 
naszym mieście zbyt dużego poparcia 
społecznego – komentuje Marek Jarzę-
bowski. 

Dodajmy, że porozumie-
nie między miastem Gliwice 
a firmą „CARREFOUR-
Polska” przewiduje m. in. 
budowę węzła komunikacyj-
nego na DK-88. Inwestycja 
zaplanowana w sąsiedztwie 
przyszłego centrum handlo-
wo-usługowego CARREFO-
UR będzie kolejnym ważnym 
elementem nowego układu 
komunikacyjnego miasta, 

a jednocześnie zapewni zmotoryzowa-
nym klientom sprawny dojazd do obiektu 
usytuowanego w rejonie ulic Czołgowej 
i Nadrzecznej. Zadanie będzie w całości 
realizowane na koszt inwestora. Spółka 
CARREFOUR-Polska zobowiązała się do 
tego w marcowym porozumieniu. Eksperci 

nie mają wątpliwości, że będzie to dość 
kosztowne przedsięwzięcie. Budowa węzła 
pochłonie - jak się szacuje - co najmniej 
22 miliony złotych. Najdroższymi pozy-
cjami będą: wiadukt w ciągu DK-88, mur 
oporowy, kanalizacja deszczowa oraz 
towarzyszący układ drogowy. (luz)

WYSTAWA „W PODWÓRZU”
We wtorek, 4 maja br., w „Galerii w podwórzu”, działającej przy Gliwickim Ośrodku 
Integracji Niepełnosprawnych, otwarto wystawę „Prace uczestników warsztatów 
artystycznych rzemiosł”. 

Ekspozycja stanowi podsumowanie nauki na trzech kursach: tkactwa, batiku i ma-
kramy, odbywających się w GOIN. Warsztaty zorganizowano dzięki pomocy finanso-
wej gliwickiego samorządu, a prowadziła je Nela Krzewniak ze Stowarzyszenia SON. 
Uczestniczyli w nich członkowie tej organizacji oraz wolontariusze, pomagający osobom 
niepełnosprawnym. Wystawa będzie czynna w siedzibie galerii przy ul. Zwycięstwa 34 
(oficyna) do końca maja br. (al)

MATURY
Ponad 3,5 tysiąca gliwickich maturzy-

stów z 9 liceów ogólnokształcacych i 13 pla-
cówek średniego szkolnictwa zawodowe-
go w mieście przystąpi do tegorocznego 
egzaminu dojrzałości. Najwięcej (362) 
będzie ich w Zespole Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych. Pisemne matury odbędą 
się w tym roku w dniach od 11 do 13 maja. 
Tradycyjnie rozpocznie je egzamin z języka 
polskiego. (luz)
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GLIWICE ZYSKAŁY 
NAŚLADOWCÓW

Do kasy miejskiej wpłynęło od Kompanii 
Węglowej 1.216.906,64 zł zaległych należ-
ności finansowych - dawnych długów KWK 
„Sośnica” wobec miasta Gliwice. Jest to 
efekt postępowania egzekucyjnego, wsz-
czętego przez Wydział Podatków i Opłat 
UM w celu odzyskania podatku od nieru-
chomości za okres od lutego do grudnia 
2003 roku, powiększonego o odsetki za 
zwłokę oraz koszty egzekucyjne. 

Sprawa zakończyła się pomyślnie dzięki 
operatywnemu komornikowi skarbowemu 
z Gliwic. Skorzystał on z ustawy z 28 listopada 
2003 roku, która przeniosła dotychczasowe 
zaległości płatnicze Gliwickiej Spółki Węglowej 
na Kompanię Węglową. Od początku bieżą-
cego roku udało się już władzom miejskim 
odzyskać od niej w sumie 5.708.500,10 zł 
wierzytelności. Na tym zakończono egzekucję 
długów KWK „Sośnica” wobec miasta. - Ostat-
nie działania komornicze prowadzono w taki 
sposób, aby nie zaszkodzić interesom Rudy 
Śląskiej. Po dżentelmeńsku uzgodniono, że 
Gliwice nie będą dochodzić swoich roszczeń 
pieniężnych w elektrowni „Opole”, a Ruda 
Śląska zrezygnuje z finansowej penetracji 
Południowego Koncernu Energetycznego 
w Katowicach (obydwie jednostki są stałymi 
kontrahentami Kompanii Węglowej). Ustalenia 
te zostały dotrzymane. W efekcie władze sa-
morządowe Rudy Śląskiej odzyskują również 
długi od Kompanii Węglowej, która w sumie 
jest winna temu miastu kilkadziesiąt milionów 
złotych. Gliwice zyskały więc naśladowców 
- wyjaśnia Marek Jarzębowski, rzecznik pra-
sowy UM. (luz)

STYPENDIA DLA ZDOLNYCH
Rozstrzygnięto konkurs na stypendia prezydenta Gliwic dla uzdolnionych uczniów 
oraz studentów w 2004 roku. Wszyscy kandydaci musieli być mieszkańcami na-
szego miasta. 

GONIEC Z LISTEM
Od 4 maja br. część korespondencji Urzędu 
Miejskiego jest doręczana adresatom na te-
renie Gliwic za pośrednictwem gońców. 

W tym celu w UM zatrudniono pięciu no-
wych pracowników. Wyłoniono ich spośród 
osób bezrobotnych, zarejestrowanych w tutej-
szym Powiatowym Urzędzie Pracy. Roznoszą 
listy polecone oraz przesyłki dostarczane za 
potwierdzeniem odbioru. Zostali zaopatrzeni 
w legitymacje służbowe, które muszą okazać 
na żądanie osoby przyjmującej przesyłkę. 
Wprowadzenie nowego sposobu doręcza-
nia korespondencji pozwoli na obniżenie 
kosztów administracyjnych funkcjonowania 
urzędu. (al)

SZANOWNI GLIWICZANIE!
Od dwóch dni nasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej. Zewsząd słyszymy o 

wielkiej randze tego wydarzenia, ale trudno nam uwierzyć, że jest to prawdziwy koniec 
narzuconych siłą pojałtańskich porządków, a przecież na naszych oczach spełniły się 
marzenia pokoleń Polaków. Mamy powody do satysfakcji i radości.

Przez ostatnie 15 lat wykonaliśmy ogromną pracę, zwieńczoną 1 maja tego roku. 
Często nie doceniamy własnych osiągnięć, a przecież jest się z czego cieszyć.

Unia Europejska nie jest bytem doskonałym, ale daje nam gwarancje przyspieszenia 
rozwoju i porządkowania państwa, czego Polsce tak bardzo potrzeba. Podkreślane są 
często korzyści ekonomiczne z przystąpienia Polski do europejskich struktur. Gliwice 
już korzystają z pomocy unijnej. Nie dalej jak cztery dni temu, podpisaliśmy pierwszy 
i najważniejszy z kontraktów ogromnego projektu finansowanego w większości przez 
Unię. Chodzi o rozbudowę i modernizację kanalizacji w naszym mieście. Następny 
duży projekt z udziałem europejskich pieniędzy – zagospodarowanie terenów po 
byłej KWK „Gliwice” - dobrze się rozwija. To od nas zależy, czy będziemy potrafili 
wykorzystać nowe, większe możliwości, jakie uzyskaliśmy stając się pełnoprawnym 
członkiem zjednoczonej Europy.

Nasza akcesja do UE ma jednak również aspekt pozamaterialny, który być może 
jest nawet ważniejszy. Mam na myśli rozwój cywilizacyjny, co wiąże się z możliwością 
o wiele łatwiejszego dostępu do dorobku intelektualnego innych narodów. Sami – bez 
wątpienia - też mamy wiele do zaoferowania.

Stają przed nami liczne wyzwania, konieczne są dalsze zmiany, w tym te najważ-
niejsze – mentalnościowe. Musimy odchodzić od postaw roszczeniowych i przywilejów 
na rzecz powszechnej, uczciwej, wydajnej i dobrze zorganizowanej pracy.

Jestem pewny, że pomimo zagrożeń czekają nas dobre czasy. Dobrym bowiem jest 
ten czas, w którym patriotyzm można wyrażać się uczciwą pracą, przeciwstawianiem 
się własnym przywarom i zdobywaniem wiedzy.

Gliwiczanie już udowodnili, że dobrze sobie radzą w warunkach trudnej konku-
rencji. Nie gorzej – o czym jestem przekonany - poradzimy sobie również w nowych 
unijnych warunkach.

Tego nam wszystkim gorąco życzę.
Prezydent Miasta Gliwice

(Tekst wygłoszony w czasie uroczystych obchodów Święta Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, pod 
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, 3 maja 2004 r.)

O nagrodę finansową w pierwszej grupie 
mogli ubiegać się uczniowie szkół gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych, ponadpod-
stawowych oraz artystycznych, posiadający 
udokumentowane co najmniej na szczeblu 
krajowym osiągnięcia w wybranej dziedzi-
nie, minimalną średnią ocen 4 oraz co 
najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

Zgłoszono 46 kandydatów. O stypendia 
w drugiej grupie mogli starać się słuchacze 
studiów dziennych w publicznych i niepu-
blicznych uczelniach polskich i zagranicz-
nych, którzy nie ukończyli 26 lat i wyróżniają 
się osiągnięciami o znaczeniu krajowym 
lub międzynarodowym w nauce, sztuce 
lub sporcie. Zgłoszono 13 osób. 

Postanowiono, że nagrody finansowe 
odbierze 11 uczniów gliwickich szkół. Sty-
pendium I stopnia otrzymali: Andrzej Nykiel 
(Gimnazjum nr 11), Krzysztof Polański (Gim-
nazjum nr 3), Grzegorz Więcław (Liceum 
Ogólnokształcące FILOMATA), Artur Zając 
(II Liceum Ogólnokształcące). Stypendiami 
II stopnia zostali wyróżnieni: Dorota Homa 

(Gimnazjum nr 1), Elżbieta Maniakowska 
(Gimnazjum nr 3), Kamil Nowosad (I Liceum 
Ogólnokształcące), a stypendiami III stopnia 
- Maria Kobielska (I Liceum Ogólnokształ-
cące), Dominika Kruszewska (Gimnazjum 
FILOMATA), Aleksandra Pucyńska (Zespół 
Szkół Ekonomiczno – Usługowych),  Marta 
Szczecina (II Liceum Ogólnokształcące). 
Wśród studentów nagrodzono  5 osób. 
Stypendium I stopnia odbierze Andrzej 
Siódmok (Wydział Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie). Stypendia 
II stopnia otrzymali - Jacek Ropski (Wy-
dział Instrumentalny Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu) oraz Adam Wojciechowski 
(Międzywydziałowe Studia Matematyczno – 
Przyrodnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie), stypendia III stopnia – Jakub 
Lubina (Wydział Instrumentalny Akademii 
Muzycznej w Katowicach) i Iwona Seweryn 
(Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach). (al)

Za tydzień specjalne wydanie 
Miejskiego Serwisu

Informacyjnego:
PIERWSZE DNI GLIWIC
W UNII EUROPEJSKIEJ
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SZKOLNE POTYCZKI
W Liceum Ogólnokształcącym Ewan-

gelickiego Towarzystwa Edukacyjnego 
przy ul. Franciszkańskiej zorganizowano 
konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii dla 
gliwickich licealistów. Pierwszy etap 
rywalizacji odbył się 19 marca br., drugi 
– 16 kwietnia br. Młodzież rozwiązywała 
pisemne testy oraz przygotowywała pre-
zentacje na temat historii, kultury i geografii 
Wielkiej Brytanii. Pierwsze miejsca zajęła 
Katarzyna Liwarska z IX LO, drugie – Ewa 
Sobońska z II LO, a trzecie – Aleksandra 
Gogol z VIII LO. Wśród nagród znalazły 
się słowniki i podręczniki, półroczny kurs 
języka angielskiego i konwersacje w szkole 
języków obcych. (al) 

▼
*** W dniach 16 i 17 kwietnia br. w Ze-

spole Szkół Budowlanych w Gliwicach 
zakończono cykl specjalistycznych eg-
zaminów, potwierdzających kwalifikacje 
w zawodach budowlanych. Miesięczna 
batalia objęła 40 nauczycieli ze szkół 
budowlanych w Bytomiu, Częstochowie, 
Jaworznie, Katowicach, Raciborzu, Ryb-
niku, Sosnowcu, Tychach, Wodzisławiu, 
Zabrzu i Żorach. 

W przyszłym miesiącu w tych samych 
pracowniach szkolenia praktycznego ZSB 
zostanie przeprowadzony kompleksowy 
sprawdzian wiedzy uczniów kończących 
dwuletnią szkołę zawodową. Dodajmy, że 
gliwicka placówka jest jedną z dwóch w wo-
jewództwie śląskim, w których egzaminuje 
się kandydatów do zawodu posadzkarza.  
(luz)

▼
*** W dniach 22 i 23 kwietnia br. 

w dwóch placówkach oświatowych na 
terenie miasta zorganizowano konkursy 
o charakterze przyrodniczo-ekologicznym. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 
2 w Łabędach w ramach obchodów Dnia 
Ziemi rozegrano międzygimnazjalne 
współzawodnictwo pod hasłem „Świat 
wody”. Zwyciężyli ex aequo Przemysław 
Wadeszka z Gimnazjum nr 6 i Mateusz Gro-
chowina z Gimnazjum nr 7. Pojedynkowi 
gimnazjalistów towarzyszyła prezentacja 
prac ekologicznych, przygotowanych przez  

łabędzkich uczniów.  Dotyczyły one m.in. 
problemów oczyszczania wód rzecznych 
oraz zagadnień gospodarki odpadami. Au-
torzy prac kierowali się znanym hasłem: 
„Rozpal niepokój o Ziemię”. W SP nr 15 
w Sośnicy rozstrzygnięto natomiast konkurs 
dla uczniów czwartych klas gliwickich szkół 
podstawowych. Jego uczestnicy odpowia-
dali na pytania, demonstrowali żywe okazy 
gadów, a także interpretowali prezentowane 
scenki teatralne o tematyce przyrodniczej. 
Najlepsi okazali się uczniowie SP nr 14 
– Hanna Kasprowiak, Mateusz Krysiński 
i Jakub Mazur. (luz)  

▼
Uczniowie trzecich 

klas gliwickich szkół 
podstawowych uczest-
niczyli w IV edycji Wiel-
kiego Turnieju Wiedzy 
„Moje miasto Gliwice”. 
Finał konkursu odbył 
się 22 kwietnia br. 
w SP nr 16 przy ul. Ki-
lińskiego. Dla dzieci 
przygotowano zada-
nia dotyczące historii 
i obecnego wizerunku 
Gliwic, a także - zwią-
zanych z miastem - le-
gend i sławnych ludzi. 
Zwyciężyła drużyna 
z SP nr 16 (Amelia Ko-
morowska i Kamila Kozioł). Drugie miejsce 
zajęli uczniowie SP nr 3 (Anna Gillner i Ka-
rolina Szembor), a trzecie - reprezentanci 

SP nr 41 (Michalina Skwara i Anna 
Kowalczewska). (al)

▼
*** W piątek, 23 kwietnia br., 

w siedzibie Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych roz-
strzygnięto konkurs geograficzno-
krajoznawczy pod nazwą „Znam 
moje miasto”. Został on przepro-
wadzony pod auspicjami Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego, przy 
współpracy Górnośląskiego Centrum 
Edukacyjnego w Gliwicach. Zwy-
cięzcą współzawodnictwa została 
drużyna z SP nr 32 (Joanna Herba, 

Paweł Inglot, Karol Zdybel). W klasyfikacji 
indywidualnej triumfowali zaś  Piotr Basiura 
z SP nr 18 oraz Paweł Lipski z SP nr 41. 
(luz)  

*** W piątek, 23 kwietnia br., w SP nr 12 
w Gliwicach (osiedle Kopernika)  zorganizo-
wano IV Szkolny Festiwal Kultury Śląskiej 
pod hasłem „Wiosenny spacer po Gliwi-
cach”. Impreza miała charakter prezentacji 
dokonań - działających w placówce - kół 
zainteresowań: regionalnego, plastycznego 
i teatralnego. Wystąpiły dzieci z klas I-III, 
pokazując widzom ciekawe miejsca i zabytki 
Gliwic, śpiewając śląskie piosenki i prezen-

tując spektakl pt. „Pierwszy dzień wiosny”. 
W festiwalu gościnnie wziął udział zespół 
folklorystyczny z Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Gliwicach. Przedstawił on wiązankę 
pieśni i tańców regionu. (luz)  

*** W Zespole Szkół Techniczno – In-
formatycznych przy ul. Chorzowskiej odbył 
się finał Gliwickiego Międzyszkolnego Kon-
kursu Poetyckiego. Imprezę zorganizowano 
23 kwietnia br. w ramach obchodów Świa-
towego Dnia Książki i Praw Autorskich. 
Przygotowała ją biblioteka działająca w tej 
placówce edukacyjnej. Oceniano kształt 

artystyczny prezen-
towanych utworów, 
łatwość operowania 
słowem, celowość 
użytych środków 
stylistycznych, spój-
ność kompozycyjną 
oraz oryginalność. 
Pierwsze miejsce 
zajęła Kamila 
Konecka z III LO, 
drugie Alicja Rytel 
z  LO Ewangelic-
kiego Towarzystwa 
Edukacyjnego, 
a trzecie – Marle-
na Mostowik z III 
LO. (al)

▼
W czwartek, 

6 maja br., w Szkole Podstawowej nr 14 przy 
ul. Jedności odbędzie się finał Międzysz-
kolnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności 
z Zakresu Ruchu Drogowego. Celem rywa-
lizacji jest uświadomienie dzieciom zasad 
bezpiecznego poruszania się po ulicach. 
Wezmą w niej udział uczniowie trzecich 
klas gliwickich szkół podstawowych, którzy 
pokonali już dwa etapy eliminacji (klasowe 
i szkolne). W finale zaprezentują swoją wie-
dzę teoretyczną na temat przepisów ruchu 
drogowego oraz umiejętności jazdy na ro-
werze. Początek - godz. 9.00. Patronat nad 
imprezą objął prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. (al)

▼
W piątek, 7 maja br., w Szkole Podsta-

wowej nr 1 przy ul. Kozielskiej odbędzie 
się II Międzyszkolny Festiwal Tańców Eu-
ropejskich. Pokazy rozpoczną się o godz. 
9.00. Wystąpią grupy z gliwickich szkół 
podstawowych nr 1, 12, 15, 21 i 27, które 
zaprezentują tańce z wybranych krajów eu-
ropejskich. Celem imprezy jest porównanie 
dokonań szkolnych zespołów, inspirowanie 
twórczych poszukiwań nowych form wyrazu 
artystycznego, rozwijanie u dzieci wrażliwo-
ści na sztukę oraz popularyzowanie wiedzy 
o kulturze tanecznej różnych narodów. 
Patronat nad festiwalem objął prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (al)
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50, 100, 150
W sobotę, 15 maja br., zostanie prze-
prowadzona czwarta edycja maratonu 
kolarskiego „Silesia Cup - Audax Ma-
rathon”. 

Pierwsi zawodnicy wyruszą w drogę 
o godz. 9.00. Zgłoszenia będą przyjmowane 
w dniu imprezy na placu startowym obok 
Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Kormora-
nów (dla niepełnoletnich jest obowiązkowy 
nadzór osób dorosłych). Celem rywalizacji 
jest nie tylko sportowe współzawodnictwo, 
ale też popularyzacja kolarskich odznak 
turystycznych i poznanie walorów krajo-
znawczych Ziemi Gliwickiej. Przygotowano 
trasy na trzech dystansach: 50 km (do Rud 
Raciborskich), 100 km (w stronę Bierawy 
przez Kuźnię Raciborską), 150 km (przez 
Górę Świętej Anny). Kolejne serie maratonu 
przewidziano na 24 - 25 czerwca br. oraz 
4 lipca br. Patronat nad maratonem, orga-
nizowanym przez Magazyn Turystyczno 
- Sportowo - Trampingowy „Cykloturysta”, 
objął prezydent Gliwic, Zygmunt Frankie-
wicz. (al)

PAMIĄTKOWA TABLICA
W tym roku Związek Inwalidów Wojennych RP obchodzi 85. rocznicę istnienia. 
W niedzielę, 9 maja br., odbędą się z tej okazji uroczystości, przygotowane przez 
gliwicki oddział organizacji. 

O godz. 12.00 rozpocznie się msza święta w intencji członków i podopiecznych związku 
w kościele garnizonowym p.w. Św. Barbary przy ul Dworcowej. Pod koniec nabożeństwa 
w kruchcie świątyni zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica. Poświęcono ją tym wszystkich, 
którzy walczyli i polegli w bojach o wolność Polski. Znajdą się na niej m.in. słowa: „Trudno 
jest walczyć, ciężko umierać, lecz najtrudniej jest żyć dla ojczyzny”. Tablicę ufundowali: 
Jan Panek, miejski samorząd oraz członkowie gliwickiego oddziału Związku Inwalidów 
Wojennych RP. Patronat nad gliwickimi obchodami objął przewodniczący Rady Miejskiej, 
Stanisław Ogryzek. (al)

CAMELOPARDALIS CZYLI ŻYRAFA
W piątek, 7 maja br., o godz. 18.00 w galerii w gliwickim Ratuszu zostanie otwarta 
wystawa grafik i rysunków Adama Czecha pt. „Camelopardalis”. 

Autor w 2001 roku ukończył studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach - Filii w Cieszynie. Obecnie jest pracownikiem Wydziału Grafiki w macierzystej 
uczelni. Prace prezentowane w Gliwicach zostały wykonane w technice druku wklęsłego 
i litografii. „Camelopardalis” to gatunkowa nazwa żyrafy. Tytułowa bohaterka pojawia 
się w przygotowanych dziełach w zarysie i stanowi inspirację do twórczych poszukiwań. 
Ekspozycja będzie prezentowana do 31 maja br. (al)

EUROPEJSKIE OŚWIADCZENIE 
SAMORZĄDU GLIWICKIEGO

W trakcie kwietniowej sesji RM przyjęto specjalne oświadczenie samorządu 
gliwickiego w sprawie przystąpienia Polski do UE. Stwierdzono w nim:

Dziejowe wydarzenie, jakim jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, 
stanie się - za kilkadziesiąt godzin - naszym udziałem. Dzień 1 maja 2004 r. 
stanowi bardzo ważne, o ile nie jedno z najważniejszych wydarzeń w powo-
jennej historii naszej Ojczyzny i otwiera nową, należną Polsce kartę, kończącą 

pojałtański porządek na naszym kontynencie. 
To wydarzenie jest ukoronowaniem wieloletnich wysiłków ludzi, dla których wolność i demokracja są 

wartościami największymi. Rozpoczynamy nowy rozdział naszej historii, jako suwerenny naród w zjedno-
czonej Europie. Jak wykorzystamy szansę, na którą pracowaliśmy od lat, zależy już tylko od nas samych. 
Nie możemy stanąć w pół drogi i zadowolić się tym, co już osiągnęliśmy. 

Pełny, równoprawny udział w strukturach europejskich daje wiele możliwości cywilizacyjnego i gospo-
darczego rozwoju, czego do tej pory byliśmy nie z naszej woli  pozbawieni. Zechciejmy to w pełni wykorzy-
stać. Gliwice rozwijają się, mimo trudności gospodarczych, również dzięki temu, że potrafiliśmy efektywnie 
spożytkować możliwości, które dawał dostęp np. do unijnych funduszy. Teraz będą one jeszcze większe, 
ale musimy świadomie i konsekwentnie po nie sięgać.

Przed nami kolejna, bardzo ważna decyzja – wybór naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskie-
go. Spośród wielu kandydatów musimy wybrać najlepszych. Tych,  którzy  godnie  reprezentować  będą   
interesy  naszego  regionu i kraju, mających znaczący dorobek w budowaniu demokracji i rzeczywiste 
sukcesy w dotychczasowej pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, regionalnej czy kraju.

Zachęcamy mieszkańców Gliwic do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą 
się 13 czerwca 2004 roku.

Oświadczenie podpisali wspólnie: prezydent miasta, Zygmunt Frankiewicz
oraz przewodniczący RM, Stanisław Ogryzek. 
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MINISTER MÓWI „NIE”
Minister finansów nie przewiduje obecnie zmiany terytorialnych zasięgów dzia-
łania żadnego z 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, funkcjonujących 
na terenie kraju od początku 2004 roku, ani też tworzenia nowych takich urzędów 
- poinformował Wiesław Ciesielski, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. 

W piśmie przesłanym prezydentowi Gliwic odniósł się negatywnie do przedstawio-
nej mu koncepcji utworzenia w województwie śląskim trzeciego urzędu skarbowego do 
obsługi dużych przedsiębiorstw i firm gospodarczych, bądź też przeniesienia obecnej 
siedziby Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego z Bielska-Białej do Gliwic lub innego 
z pobliskich miast GOP. Takie rozwiązanie nie znajduje odpowiedniego uzasadnienia 
- uważa wiceminister Ciesielski. „W przypadku utworzenia dodatkowego urzędu liczba 
podatników, kwalifikujących się do obsługi przez ten urząd, byłaby zbyt mała. Przeciwko 
przeniesieniu przemawia przede wszystkim brak bazy lokalowej i koszty związane z jej 
pozyskaniem” - napisał w liście skierowanym do Zygmunta Frankiewicza. (luz)

EUROSCOLA
Zakończyła się dziesiąta edycja kon-
kursu EUROSCOLA. Zorganizowało 
ją Stowarzyszenie Akademia Edukacji 
Europejskiej wspólnie z gliwickim sa-
morządem. 

Mogli w nim uczestniczyć wszyscy 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
z wyjątkiem maturzystów. Przygotowano 
dla nich testy z wiedzy o Unii Europejskiej. 
Do pierwszego etapu rywalizacji przystą-
piło 239 osób, do drugiego dotarły - 164. 
W gronie 25 laureatów znaleźli się: Bartosz 
Bartczak, Bogumił Dzienis, Jan Fic, Alicja 
Głogowska, Roman Godula, Marta Górska, 
Mateusz Grzybczak, Mariusz Kuś, Wioleta 
Langer, Piotr Neumann, Grzegorz Petryna 
, Aleksandra Rożnowska, Damian Sifczyk, 
Przemysław Sitko, Anna Słomska, Jakub 
Słupski, Marcin Starczewski, Bartosz Szad-
kowski, Marek Szawroński, Marcin Wierzba, 
Grzegorz Więcław, Linda Willmann, Adam 
Włoszczowski, Łukasz Wolny, Agata 
Wypiór. Zwycięzcy w nagrodę pojadą do 
Strasburga, gdzie będą przebywać w dniach 
od 17 do 20 maja br. W programie wycieczki 
przewidziano m.in. wizyta w Parlamencie 
Europejskim. (al) 

OŚWIATOWE KONKURSY
Prezydent Gliwic podjął decyzję o ogłoszeniu konkursów na stanowiska dyrekto-
rów 10 miejskich placówek oświatowych. 

Dotyczy to: III LO, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych, Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Specjalnych nr 7, SP nr 20, SP nr 23, Gliwickiego Ośrodka Metodycznego 
oraz Przedszkoli Miejskich nr 6, 20, 27 i 29. Konkursy zostaną rozstrzygnięte do końca 
obecnego roku szkolnego. Wyłonieni w ten sposób dyrektorzy placówek obejmą swoje 
funkcje z dniem 1 września br. (luz)

PARKING OBOK 
CENTRALNEGO

W okolicy Cmentarza Centralnego nie 
ma wystarczającej liczby miejsc par-
kingowych. Odwiedzający nekropolię 
parkują przede wszystkim na poboczu 
ul. Czołgowej, gdyż przed bramą główną 
cmentarza może się pomieścić zaledwie 
kilka pojazdów. 

Sądne dni przeżywają natomiast miesz-
kańcy pobliskiego osiedla Gwardii Ludowej 
na przełomie października i listopada. Traw-
niki i skwerki osiedlowe wyglądają wtedy jak 
po przejściu zwiadu pojazdów pancernych - 
szczególnie, gdy pada deszcz. - Tak było do 
tej pory, ale niebawem to się zmieni. Z ulgą 
odetchną okoliczni mieszkańcy, zarząd spół-
dzielni, a także kierowcy, którzy będą mogli 
bezpiecznie zaparkować. W ramach inwe-
stycji centrum handlowo-usługowego firmy 
Carrefour powstanie bowiem 1560 miejsc 
parkingowych - tłumaczy Janusz Moszyń-
ski, zastępca prezydenta miasta. Parking 
w rejonie ulic Nadrzecznej - Czołgowej ma 
służyć przede wszystkim przyjeżdżającym 
na zakupy, ale nie tylko. - We Wszystkich 
Świętych nasz obiekt będzie nieczynny 
i odwiedzający w tym dniu groby bliskich 
na Cmentarzu Centralnym będą mogli 
spokojnie korzystać z miejsc parkingowych 
przed Carrefour’em - potwierdza Andrzej 
Hojn, przedstawiciel inwestora. (maja)

USUNIĘTO 26 TON ŚMIECI
Blisko 10 tysięcy osób uczestniczyło w tegorocznej akcji ekologicznej „CLEAN UP 
THE WORLD” na terenie miasta. Była to już jedenasta edycja dorocznego „Sprzą-
tania świata”. Porządkowaniem Gliwic w dniach od 22 do 24 kwietnia br. zajęła się 
przede wszystkim młodzież szkolna. 

Organizatorzy akcji odnotowali udział 
53 placówek oświatowych. O czystość 
w  mieście zadbali również społecznicy 
z trzech rad osiedlowych (Czechowice, 
Ligota Zabrska i osiedle Kopernika). Koor-
dynatorem przedsięwzięcia był - jak co roku 
- Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego. 
Przygotowano 7 tysięcy rękawic folio-
wych oraz 5,5  tysiąca czarnych worków 
na śmieci i odpadki (każdy o pojemności 
120 litrów). Porządkowano parki, skwery, 
zieleńce, obszary leśne i rekreacyjne, 

stare koryto Kłodnicy, lotnisko Aeroklubu 
Gliwickiego, otoczenie stadionów i boisk 
sportowych, a także tereny zaśmieconych 
dzielnic miasta. Zebrano łącznie ok. 26 ton 
śmieci i odpadków. Gliwicka firma „RETH-
MANN-PUS” wywiozła nieodpłatnie worki 
ze śmieciami na wysypisko komunalne 
przy ul. Rybnickiej, a Przedsiębiorstwo 
Składowania i Utylizacji Odpadów w Gli-
wicach nie pobrało żadnych opłat za ich 
przyjęcie. (luz)

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
W dniach od 8 do 15 maja br. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach organizuje 
„Tydzień bibliotek”. Przedsięwzięcie to jest realizowane w  ramach ogólnopolskiej 
akcji, mającej na celu popularyzację czytelnictwa, kształtowanie nowego wizerun-
ku bibliotek oraz uświadomienie społeczeństwu ich ważnej roli: informacyjnej, 
edukacyjnej czy kulturotwórczej. 

W bibliotece przy Placu Inwalidów zo-
stanie otwarta wystawa „Biblioteki w Europie 
były zawsze”, w Filiach nr 9 (ul. Perkoza) i 9 
(ul. Czwartaków) przewidziano prezentację 
ekslibrisów, a w Filii nr 25 (Plac Jaśminu) 
- ekspozycję „Książki moich dziadków”. 
Przygotowano tzw. amnestię dla zapominal-
skich - wszyscy, którzy nie zwrócili książek 
w wyznaczonym terminie, mogą w czasie 
„Tygodnia bibliotek” oddać je bez żadnych 
przykrych konsekwencji w dowolnym od-

dziale MBP. Książki będą przyjmowane 
też w oznakowanym samochodzie, który 
pojawi się w różnych miejscach Gliwic. 
Specjalnie dla kolekcjonerów książek, płyt 
i taśm magnetofonowych przygotowano 
akcję wymiany zbiorów. Na 12 maja br. 
zaplanowano natomiast spotkania z Grze-
gorzem Kasdepke – autorem książek dla 
dzieci – w bibliotekach przy ul. Kościuszki 
(9.00) i Perkoza (11.00). (al)
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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.

wystawy czasowe:
● Najpiękniejsze Kroszonki 2004

W piątek, 7 maja br., zostanie otwarta 
wystawa „Porcelana miśnieńska ze zbio-
rów Muzeum w Gliwicach”. Będzie można 
podziwiać zarówno najstarsze miśnieńskie 
wyroby Johanna Friedricha Böttgera z czer-
wonej kamionki z lat 1710  - 1719, jak i póź-
niejsze, barwnie zdobione naczynia i figurki 
z XVIII, XIX i XX wieku, z właściwej - białej 
- porcelany. 

Wśród najciekawszych eksponatów 
znajdą się m.in. osiemnastowieczne figurki 
dworzan i muzykantów, patery, filiżanki oraz 
ponad trzydzieści różnorodnych stylistycznie 
czajników do herbaty. Wystawa będzie czyn-
na do końca września br. (al)

MUZEUM 
W GLIWICACH

www.muzeum.gliwice.pl

RETHMANN PUS Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, 
że w okresie wiosennym i jesiennym prowadzona będzie na terenie miasta Gliwice zbiórka odpadów tzw. „wielkogabarytowych” tj. starych mebli, sprzętów 

AGD i RTV itp. nie mieszczących się w pojemnikach i kontenerach.  

Harmonogram wywozu przedmiotów wielkogabarytowych
5 maja Osiedle Brzezinka
6 maja Osiedle Waryńskiego
7 maja Stare Gliwice (pomiędzy ulicami Kozielską, 

Łabędzką wraz z ulicami przyległymi)
10 maja  Osiedle Gwardii Ludowej
11 maja  Kozielska i Andersa wraz z ulicami przy-

ległymi
12 maja  Osiedle Góry Chełmskiej, Osiedle Aleja 

Majowa
13 maja  ulice: Styczyńskiego, Wyspiańskiego, Or-

lickiego, Daszyńskiego (od Kozielskiej do 
Styczyńskiego), Powstańców Warszawy 
oraz ulice przyległe

14 maja  obszar pomiędzy ulicami Daszyńskiego, 
Wieczorka,  Al. Korfantego, Kościuszki

17 maja  centrum pomiędzy ulicami Dolnych 
Wałów a Górnych Wałów

18 maja  Akademicka, M. Strzody, Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, Pl. Piłsud-
skiego, Gruszczyńskiego, Wybrz. 
Wojska Polskiego, Berbeckiego od 
Dolnych Wałów do Kłodnicy

19 maja  Kościuszki od ulicy Chopina do ulicy 
Ziemowita

20 maja Jana Pawła II, Dworcowa, Mikołowska, 
Dunikowskiego

21 maja Wrocławska, Częstochowska z ulicami 
przyległymi

24 maja Łużycka, Kujawska z ulicami przyle-
głymi do Sośnicy

25 maja Pszczyńska
26 maja ulice pomiędzy Pszczyńską, Błonie, 

Św. Jacka,Kujawską
27 maja Bojkowska do Kopalnianej, Kopalniana, 

Lotników, Ratowników Górniczych
28 maja Jasna, Gwarków, Kochanowskiego, 

Bajana
31 maja Dzielnica Bojków

**************************************
1 czerwca Osiedle Zubrzyckiego
2 czerwca Osiedle Zubrzyckiego
3 czerwca Dzielnica Trynek
4 czerwca Osiedle Sikornik
7 czerwca Osiedle Sikornik

8 czerwca Marzanki, Opawska, Skowroń-
cza, Jaskółcza, Ziębia, Kosów, 
Drozdów

9 czerwca Rybnicka, Czapli, Żurawia i ulice 
przyległe

11 czerwca Osiedle Operetka, Nowy Świat, 
Zygmunta Starego.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z okazji 
bezpłatnego pozbycia się niepotrzebnych sprzętów, 
które należy wystawić przed posesję lub w miej-
scach wyznaczonych przez administratora budynku 
w godzinach porannych w dniu wywozu określonym 
w harmonogramie.

Akcja wywozu przedmiotów wielkogabarytowych 
finansowana jest przez Gminę Gliwice.
W rejonach nie objętych powyższym harmono-
gramem zbiórka odbywać się będzie we wrześniu 
i październiku br., Terminy i harmonogram będą 
przedmiotem odrębnego ogłoszenia prasowego 
w sierpniu br.

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 zaprasza na ko-
lejne spotkania z cyklu „Uniwersytet dla 
wszystkich”. W czwartek, 6 maja br., dr Jerzy 
Gorzelik z Uniwersytetu Śląskiego opowie o 
„Sztuce nowożytnej na Śląsku”. W czwartek, 
13 maja br., odbędzie się natomiast wykład 
„Dziedzictwo i tożsamość kulturowa Górne-
go Śląska po 1945 roku”. Początek prelekcji 
- godz. 17.00.

tygodnik

dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
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WSTĘP NA WYKŁADY I KONCERTY W CENIE BILETU WSTĘPU DO MUZEUM



Kierunek, w jakim zmęczony wędrowiec przemierza Wielką 
Białą Drogę, wskazują – jak wiadomo – Gwiazdy. Bez nich niebo 
nad Broadwayem pokryłyby ciężkie, ponure chmury, wieszcząc 
zmierzch tego, co znajduje tu swoją światową stolicę – teatru. 
Oddajmy jednak sprawiedliwość tym wszystkim, których nazwiska 
nie pojawiają się na afiszach wydrukowane taką samą, jak tytuł 
czcionką, tym, którzy dopiero marzą o tym, by zbliżyć się do upra-
gnionych świateł rampy, którzy tańczą, śpiewają, w zgodnym rytmie 
wywijają nogami, będąc tłem dla światła wspaniałej, niezbędnej 
– zgadza się – ale przecież nie osamotnionej teatralnie gwiazdy. 
To właśnie to, co w europejskim teatrze nazwalibyśmy corps de 
ballet. Tutaj, w Nowym Jorku, to po prostu Chorus Line.

Cóż za paradoks, że w ścisłej czołówce broadwayowskich re-
kordów znalazł się musical, który tak bardzo przejął się „a chorus 
line”, że nie tylko poświęcił mu się w całości, ale nawet oddał mu 
należne miejsce w tytule… 

„Chorus line”  oznacza jednak również coś innego. To „kolejka 
do chóru”, który na Broadwayu sam jest swego rodzaju kolejką do 
upragnionej pozycji gwiazdy. „Chorus line” to więc także „kolejka do sławy”. Michael Bennet – tancerz, reżyser, choreograf – pewien 
czas spędził w takiej kolejce. W 1974 roku był już sławny, ale doskonale pamiętał zarówno o sobie sprzed kilku lat, jak i o kolegach, 
nadal czekających na swoją szansę. Postanowił napisać o tym musical. Razem z Jamesem Kirkwoodem i Nicholasem Dantem rozpo-
czął pracę od wysłuchania kilkudziesięciu opowieści broadwayowskich artystów. To z nich zaczerpnął materiał do opowieści o nadziei, 
triumfie, klęsce – o codziennych zmaganiach zwyczajnych amerykańskich ludzi teatru, nie tych ze świecznika, ale tych, których czasem 
spotkać można w „trzeciej linii” roztańczonego baletu, najczęściej jednak – niestety – w taksówkach, barach, restauracjach, gdzie ciężko 
pracując starają się przeżyć oczekując na „Ten Wielki Dzień”.

A Chorus Line nie opowiada żadnej fabuły. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy – w teatrze. Rozpoczyna się właśnie przesłuchanie. Star-
tuje cała grupa aktorów – ale tylko kilku znajdzie się w obsadzie. Opowiadają nam oni swoje historie – homoseksualisty, próbującego 
przebić się w nietolerancyjnym świecie, pięknej aktorki, której uroda wymaga jednak ogromnych wyrzeczeń, dziewczyny, która była 
już gwiazdą, jednak splot nieszczęśliwych wypadków każe jej zacząć znowu od zera. Pod koniec zapada decyzja, na którą wszyscy 
czekali. Znika ze sceny ósemka wybrańców, którzy pojawią się na niej za chwilę z powrotem już w błyszczących strojach i w świetle 
reflektorów. Do ich tańca dołącza reszta aktorów – w końcu, choć już na pewno nie dziś – za niedługo nadejdzie również ich czas, ich 
dzień, ich sukces.

W wystawieniu tego niełatwego i – co tu ukrywać – niewesołego musicalu pomógł niezrównany Joseph Papp, dyrektor New York 
Shakespeare Festival, znany nam chociażby z tego, że nie tak wiele lat wcześniej przyłożył rękę do powstania innego broadwayowskie-
go arcydzieła – Hair. „Pierwsza” premiera A Chorus Line odbyła się w jego Public Theatre 21 maja 1975 r. Był to gigantyczny sukces. 
Jednak widownię zapełniali głównie przedstawiciele nowojorskiego środowiska artystycznego, niejako „z definicji” zainteresowani 
tematem. Decyzja o przeniesieniu musicalu na Broadway nie była więc oczywista. Podjęto ją jednak i – o dziwo – okazała się nad 

wyraz trafna. Musical bez jasnej fabuły, bez happy-endu, drwiący z wszystkich 
dotychczasowych zasad gwarantujących komercyjny sukces, przebił wszystko, 
nawet święcący triumfy Grease, który w 1983 roku musiał mu ustąpić zaszczytnego 
miejsca najdłużej granego dzieła w historii Broadwayu. 6137 powtórek – to robi 
wrażenie. Rekord pobiją dopiero Koty. Ale Koty to Koty.

29 listopada 1983 roku, właśnie z okazji „skasowania” Grease, odbyło się 
na Broadwayu galowe przedstawienie A Chorus Line – pod każdym względem 
niezwykłe. Papp i jego współpracownicy postanowili dotrzeć do wszystkich z 457 
wykonawców, którzy kiedykolwiek znaleźli się w obsadzie musicalu. Sprowadzili 
332, z tego całą obsadę premierową. Aktorów, aktualnie odtwarzających „choru-
sowe” role, sukcesywnie zastępowali ich poprzednicy. Trudno sobie wyobrazić 
entuzjazm widowni, która w finale mogła oglądać końcowy taniec w wykonaniu 
całego 332-osobowego tłumu. Widzowie niemal na rękach zaprowadzili ich na 
gigantyczny, plenerowy, uroczysty bankiet. Oczywiście, to wyraz ich zwyczajne-
go uwielbienia dla podniosłych chwil, miłości do wielkich sukcesów. Ale również 
– może obok tego – hołd dla tych wszystkich, którzy na co dzień walczą o swoje 
miejsce w „chorus line”.

Jacek Mikołajczyk

8 MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY - GLIWICE - www.um.gliwice.pl

Krótka historia musicalu
część XXIV

Kolejka do chóru

Jacek Mikołajczyk

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

R E P E R T U A R
7 maja (piątek), godzina 19.00 

„Królowa nocy” 
8 maja (sobota), godziny: 18.00, 20.00 

„ODCHODZI” 
8 maja (sobota), godzina 21.30 

„CIRKUS DISTOWN” 
9 maja (niedziela), godzina 18.00 

„FREDERIC, CZYLI BULWAR ZBRODNI” 
9 maja (niedziela), godzina 21.30 

„KOKTAJL Z MARTWĄ NATURĄ W TLE” 
10 maja (poniedziałek), godziny: 18.30, 20.15

„CZAS ODNALEZIONY” 
11 maja (wtorek), godzina 19.00 

„SPRÓBUJMY JESZCZE RAZ” 
12 maja (środa), godzina 19.00 

„DŻUMA” 

„A Chorus Line” na Broadwayu
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Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe w Pyskowicach,
ul. Kopernika 2, 

Przypominamy, że każdy, kto chce otrzymać do-
płatę bezpośrednią do uprawianych gruntów za 
rok 2004 zobowiązany jest:
- złożyć „Wniosek o wpis do ewidencji producen-

tów” w terminie 21 dni przed złożeniem „Wnio-
sku o przyznanie płatności bezpośrednich”

- złożyć „Wniosek o przyznanie płatności 
bezpośrednich” w terminie 15.04.2004 
– 15.06.2004.

Ponadto informujemy, że osoby, które jeszcze nie 
odebrały „Wypisu z rejestru gruntów” mogą 
odebrać go nieodpłatnie w Biurze Powiatowym 
w Pyskowicach.

Kierownik
Biura Powiatowego

ARiMR
Andrzej Frejno

I. WYSTAWY
„Biblioteki w Europie były zawsze”. Potwierdzeniem hasła tegorocznych 
obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK będzie wystawa w sali konferencyjnej 
Biblioteki przy Placu Inwalidów Wojennych 3 czynna od 8 maja br. Na wysta-
wie prezentowane będą materiały o wybranych, znanych lub mniej znanych 
bibliotekach europejskich, polskich, śląskich i gliwickich. Szczególne miejsce 
zajmą informacje o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach.
Biblioteczne zbiory ekslibrisów  wykorzystane zostaną do zorganizowania 
dwóch wystaw:
 w Filii nr 5 (osiedle Sikornik ul. Perkoza 12) „Ekslibrisy krajów wchodzących 

do UE”.
 w Filii nr 9 (osiedle Gwardii Ludowej ul. Czwartaków 18) „Ekslibrisy dedy-

kowane Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach”.

Jako ciekawostkę na temat zbiorów bibliotecznych można potraktować wystawę 
w Filii nr 25 (Wilcze Gardło, Plac Jaśminu 20) pt. „Książki moich dziadków”, na 
której pokazane zostaną najstarsze książki w zbiorach tej filii.
II. AMNESTIA
TYDZIEŃ BIBLIOTEK będzie szansą dla czytelników, którzy zapomnieli oddać 
książki wypożyczone pół roku temu, rok temu i jeszcze dawniej. W tym okresie, 
tj. od 8 do 15 maja będą to mogli zrobić bez ponoszenia konsekwencji w postaci 
kary pieniężnej. Nasze doświadczenie wskazuje, że w większości dłużnicy 
biblioteki to zapominalscy. Dlatego zwracamy się z apelem o zwrot książek. 
Może wśród nich jest ta, na którą czeka pozostałych 44 tysiące  czytelników. 
Książki można oddać w każdej filii MBP w mieście, niezależnie od miejsca ich 
wypożyczenia, a dla ułatwienia zadania od 8 maja krążyć będzie po mieście 
oznakowany samochód, w którym także będą odbierane książki. 

Trasa przejazdu i miejsca postoju są następujące:
Sobota, 8 maja 2004 r.
Rynek, godzina 10.30-11.30.
Rynek, godzina 16.00-17.00.
Poniedziałek, 10 maja 2004 r.
Osiedle  Sikornik, ul. Czajki, parking sklepu Amica, godzina 15.30 - 16.30.

Osiedle Zubrzyckiego, parking pawilonu meblowego Exdom, godzina 17.00 
- 18.00.

Wtorek, 11 maja 2004 r.
Sośnica, ul. Beskidzka, parking sklepu Plus, godzina 15.30 - 16.30.

Sośnica, parking sklepu Biedronka, godzina 17.00 - 18.00.

Środa, 12 maja 2004 r.
Osiedle Milenium, ul. Lipowa, parking sklepu Plus, godzina 15.30 -16.30.

Osiedle Gwardii Ludowej, ul. Czwartaków, parking sklepu Plus, godzina 
17.00 - 18.00.

Czwartek, 13 maja 2004 r.
Osiedle Kopernik, parking sklepu Stokrotka, godzina 15.30 - 16.30.

Osiedle Obrońców Pokoju, parking sklepu Biedronka, godzina 17.00 - 18.00.

Piątek, 14 maja 2004 r.
Łabędy, ul. Zygmuntowska, parking koło Apteki, godzina 15.30 - 16.30.

Łabędy, ul. Strzelców Bytomskich, parking sklepu Plus, godzina 17.00 

- 18.00.

Sobota, 15 maja 2004 r.
Osiedle Waryńskiego, parking sklepu Biedronka, godzina 11.00 - 12.00.

Nie wiadomo, kiedy taka okazja się powtórzy !
III. KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ
Kolekcjonerzy książek, płyt i taśm magnetofonowych mogą w tym czasie dokonać 
wymiany swoich zbiorów, biorąc udział w akcji Książka za książkę.
Do każdej filii MBP będzie można przynieść swoją książkę, płytę, taśmę a wśród 
już zgromadzonych tj. przyniesionych przez innych, wybrać coś dla siebie 
i to za darmo. Już dziś zachęcamy do przejrzenia swoich zbiorów, wybrania 
pozycji do wymiany, i od 8 maja do wymieniania w dowolnej filii MBP. Akcja 
trwa tylko do 15 maja.
IV. MOŻLIWOŚĆ WYRAŻENIA WŁASNYCH OPINII
Pragniemy poznać opinię czytelników i mieszkańców o Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Gliwicach, jej filiach, zbiorach, oczekiwaniach i potrzebach. W tym 
celu przygotowano ankietę z kilkoma pytaniami. Wyniki ankiety poddamy 
dokładnej analizie i spróbujemy sprostać oczekiwaniom użytkowników.
V. SPOTKANIA
Tradycją majowych imprez kulturalnych są spotkania autorskie. W tym 
roku zapraszamy na spotkanie z Grzegorzem Kasdepke - autorem książek 
dla najmłodszych, który przyznaje się do tego, że w dzieciństwie nie czytał 
książek. Dopiero na studiach przeczytał Kubusia Puchatka, Piotrusia Pana, 
Alicję w krainie czarów. O swoich próbach zmagania się z tekstem opowie 
osobiście na spotkaniach 12 maja br. 
 o godz. 900 w Bibliotece Centralnej dla dzieci  -  ul. Kościuszki 17
 o godz. 11oo w Filii nr 5 - osiedle Sikornik ul. Perkoza 12

Spotkaniom towarzyszyć będzie kiermasz książek autora w atrakcyjnych 
cenach !
Także Filia nr 17 (osiedle Milenium  ul. Spółdzielcza 33a) zaprasza na spo-
tkanie, tym razem z farmaceutką, która 14 maja br. o godz. 17.00 mówić 
będzie o homeopatii.
Od kilku już lat w tej filii organizowane są spotkania i prelekcje pod hasłem 
Człowiek starszy i jego problemy. Do tej pory w bibliotece gościło wielu prele-
gentów m. in. pisarze, psycholog, dziennikarz, terapeuta, florystka.
VI. WYDŁUŻENIE CZASU OTWARCIA
Szczególną ofertę dla czytelników przygotowały agendy pracujące w budynku 
przy Placu Inwalidów Wojennych 3 tj. wypożyczalnia dla dorosłych, wypo-
życzalnia dla dzieci, czytelnia prasy i czytelnia naukowa, wydłużając czas 
otwarcia. W TYGODNIU BIBLIOTEK zapraszają one codziennie od godz. 
9.00 do 19.00.
VII. WYCIECZKI
Młodzi czytelnicy będący czytelnikami mniejszych filii, w TYGODNIU BIBLIO-
TEK wezmą udział w wycieczkach do innych filii w mieście m. in. do Biblioteki 
Centralnej z dostępem do Internetu, Czytelni Naukowej, Czytelni Prasy. 
VIII. NIESPODZIANKI
Na czytelników i mieszkańców miasta odwiedzających w tym tygodniu biblioteki 
czekają niespodzianki i atrakcje.
IX. ZAKOŃCZENIE TYGODNIA BIBLIOTEK
14 maja 2004 r. o godz. 17.00 - sala konferencyjna w bibliotece przy Pl. In-
walidów Wojennych 3 - oficjalne otwarcie wystawy „Biblioteki w Europie były 
zawsze” oraz zakończenie TYGODNIA BIBLIOTEK.

PROGRAM TYGODNIA BIBLIOTEK

Samorząd Miasta Gliwice 
zaprasza

wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału 
w „Sportowym Turnieju Miast i Gmin”, 

organizowanym 26 maja 2004 r. w ramach Światowego Dnia Sportu. 
Ideą przedsięwzięcia jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród najszerszych kręgów społeczeń-
stwa.
Zamysłem turnieju jest, aby w tym dniu jak największa liczba mieszkańców naszego miasta uczestniczyła 
w różnych formach aktywności fizycznej. W tym celu należy nieprzerwanie przez co najmniej 30 min. 
uprawiać wybraną dziedzinę rekreacji, turystyki bądź dyscyplinę sportową. Obok udziału w różnego 
rodzaju przedsięwzięciach rekreacyjno-sportowych zapraszamy także Państwa do indywidualnego 
włączenia się do Turnieju. Proponujemy piesze lub rowerowe wycieczki, spacery, gimnastykę, biegi 
czy inne preferowane formy rekreacji ruchowej. 
Informacje o liczbie uczestników poszczególnych imprez sportowo-rekreacyjnych będą przekazywane 
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach bezpośrednio przez organizatorów.  
Jeżeli 26 maja br. weźmiecie Państwo czynny udział w jakiejkolwiek formie rekreacji ruchowej przez co 
najmniej 30 minut, to prosimy o zgłoszenie tego faktu w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Miasta UM 
wGliwicach – w godz. od 8.00 do 17.30. Informacje mogą być przekazywane osobiście: pok. 527 i 528, 
telefonicznie pod nr: 231-28-32, 239-12-11, faxem pod nr: 231-40-59, mailem: kr@um.gliwice.pl.
Państwa masowy udział w Turnieju zadecyduje o ostatecznej lokacie Gliwic w ogólnopolskiej klasyfi-
kacji.
Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich mieszkańców miasta: dzieci, młodzież szkolną, studentów, 
rodziny, pracowników gliwickich instytucji i zakładów pracy.  

OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY
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OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

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 przypadku 
Gliwickiego Ośrodka Metodycznego staż winien wynosić siedem lat, 

- co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczy-
ciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego,

- Dyrektorem Gliwickiego Ośrodka Metodycznego nie może być osoba nie 
będąca nauczycielem,

- w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrek-
tora 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 szko-
le 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 wymaga-
nia:
- ukończenie wyższych studiów magisterskich oraz przygotowanie  zawo-

dowe 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 dnia 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 przypadku 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 za-
kresu 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 dnia 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 dnia 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 da-
nych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 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, Szkoleńi 
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

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
w Gliwicach, ul. Fredry 6

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:
▼

zakup wraz z dostawą trumien amerykańskich lub włoskich w ilości 
40 sztuk w roku. 

Termin składania ofert: 20 maja 2004 r. do godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert: 20 maja 2004 r. o godz. 11.00.
▼

zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiada-
nego sprzętu ogrodniczego. 

Termin składania ofert: 21 maja 2004 r. do godz.  10.30.

Termin otwarcia ofert: 21 maja 2004 r. o  godz. 11.00

Wydział Środowiska
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

na podstawie otrzymanego zawiadomienia
Śląskiej Izby Rolniczej

informuje, że: 
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.
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Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu pisemnego ofertowego na
wysokość stawki czynszu w lokalach użytkowych:

ul. Grottgera 31/12 - oficyna pow. 30,60 m2

ul. Miła 3 pow. 109,58 m2

Termin składania ofert: 26 maja 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 27 maja 2004 r. o godz. 10.00.

Wydział Środowiska
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

informuje, że:
na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wyko-
rzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania 
instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. 
U. Nr 192, poz. 12950),
prowadzi inwentaryzację źródeł występowania azbestu oraz wyrobów 
zawierających azbest.
W związku z powyższym prosi się osoby fizyczne nie będące przedsiębior-
cami, właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których występuje 
azbest, o sporządzenie spisu z natury i przesłanie w terminie do końca maja 
2004 r. następujących informacji:
- miejsce i adres, właściciel, tytuł własności, nazwa, rodzaj wyrobu, ilość 
(m2 lub tony), przydatność do dalszej eksploatacji, przewidywany okres 
usunięcia azbestu.
Powyższe nie dotyczy podmiotów gospodarczych, spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, które objęte zostały ankietyzacją w I kwartale br.
Informacje należy przesłać na adres: 
Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21  44-100 Gliwice

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod nr tel.: 239-13-22.

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:
▼

wykonanie projektu budowlano wykonawczego remontu instalacji 
gazowej w budynku przy ul. Paderewskiego 30 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 17 maja 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert:17 maja 2004 r. o godz. 10.00.

▼
wykonanie dobudowy przewodów kominowych w budynku

przy ul. Mastalerza 53 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 17 maja 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 17 maja 2004 r. o godz. 10.30.

▼
budowę budynku mieszkalnego przy ul. Uszczyka 18 

w Gliwicach wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.
Termin składania ofert: 16 czerwca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 16 czerwca 2004 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o. o., w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,

ogłasza przetarg nieograniczony na
dostawę olejów, smarów i płynów samochodowych
Termin składania ofert: 11 maja 2004 r.  do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 11 maja 2004 r. o   godz.10.00.

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

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania
o zamówienie w trybie przetargu na:

1. Kompleksową obsługę obejmującą wynajem, pranie i konserwację 
odzieży roboczej,

2. Pranie i drobne naprawy odzieży ocieplanej
Termin składania ofert: 19 maja 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 19 maja 2004 r. o godz. 10.30.

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

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż używanego sprzętu:

1. Frezarka Vielhaben 1000 SP  - rok produkcji 1991
2. Koparko – ładowarka K-162  - rok produkcji 1991
3. Koparko –ładowarka NK 035213 - rok produkcji 1995
4. Malowarka PINGWIN   - rok produkcji 1984,
5. Spycharka T 100 M  - rok produkcji nieznany,
6. Samochód ŻUK A11B – 3 szt.  - lata produkcji 
        - 1986, 1988, 1989,
7. Samochód STAR A200   - rok produkcji 1988,
8. Ciągnik siodłowy JELCZ 317 D  - rok produkcji 1978,
9. Naczepa – cysterna 411   - rok produkcji 1979,
10.Przyczepa do malowarki PINGWIN 03  - rok produkcji 1984.
11. Samochód FSO Polonez   - rok produkcji 1994,
12. Samochód Polonez Truck   - rok produkcji 1992,
13. Wózek podnośnikowy elektryczny WW1216- rok produkcji 1992,
14. Spycharka DT-75 -2 szt.  - rok produkcji 1980,
15. Walec chodzony wibr.VVW3402 - rok produkcji 1986,
16. Recykler Vielhaben RAB-4000 - rok produkcji 1992,
Z regulaminem przetargu można zapoznać się na tablicy ogłoszeń PRU-
iM sp. z o. o. lub otrzymać go w pok. nr 9 codziennie za wyjątkiem sobót 
i niedziel.

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. 



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

q 5 - 6 maja:  21 gramów (16.00, 18.00),  

 Tajemnica Aleksandry (20.00) 

z wyjątkiem 6 maja, godz. 20.00 - 55 lat polskiej 

animacji

KINO TEATR „X”

q 5 - 6 maja:  Pasja (17.45, 20.00), 

q 7 - 13 maja:  Sekretne okno (18.00, 20.00), 

KINO BAJKA

q 5 - 6 maja:  Kill Bill (18.30, 20.45)

q 7 - 13 maja:  Lepiej późno niż później (18.00, 

20.15)

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”

- operator oczyszczalni ścieków – wykształcenie min. średnie (technik ochrony środowiska lub 
technik chemik), miejsce pracy: Gliwice,

- inżynier budowlany – wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane (budownictwo ogólne), 
miejsce pracy: Gliwice,

- inżynier urządzeń przemysłu spożywczego – wykształcenie wyższe, dyspozycyjność, miejsce 
pracy: Mikołów,

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

- specjalista ds. transportu samochodowego – wykształcenie wyższe (środki transportu 
samochodowego), absolwent, znajomość przepisów ADR, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: 
Gliwice,

- geodeta – wykształcenie średnie lub wyższe, uprawnienia geodezyjne, min. 3 lata pracy 
w administracji, obsługa geodezyjnych programów komputerowych, miejsce pracy: Tarnowskie 
Góry,

- technik kontroli jakości – wykształcenie średnie lub wyższe (zarządzanie jakością), umiejętność 
obsługi komputera, podstawowa znajomość języka angielskiego, miejsce pracy: Gliwice,

- pielęgniarka – wykształcenie średnie, min. 2 lata doświadczenia w ZPCH, umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca – wykształcenie średnie, doświadczenie w sprzedaży ratalnej, umiejętność obsługi 
komputera oraz kasy fi skalnej, miejsce pracy: Gliwice,

- kelner – wykształcenie zawodowe, absolwent, miejsce pracy: Kozłów,
- krawcowa – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- fryzjer – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- kierowca – wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C, E, miejsce pracy: teren Śląska,
- maszynista lokomotyw spalinowych – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Pyskowice,
- mechanik samochodów ciężarowych – wykształcenie zawodowe, doświadczenie min. 10 lat, 

miejsce pracy: Wieszowa,
- lakiernik – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Gliwice,
- pracownik produkcyjny – wykształcenie zawodowe, uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu 0, 

miejsce pracy: Gliwice,
- ślusarz-spawacz – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Zabrze,
- malarz budowlany – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: Zabrze.
- pracownicy średniego i wyższego dozoru górniczego i energo-maszynowego, w tym:
 - górnik strzałowy I stopnia,
 - górnik kombajnista do obsługi kombajnu chodnikowego AM-50,
 - elektromonter i elektromechanik,
  operator  kolejek HNK i KSP.
 Oczekiwania fi rmy:
 - osoby dozoru - wykształcenie wyższe lub średnie ze stosownymi uprawnieniami 
 - i  praktyką,
 - specjaliści pod ziemią - odpowiednie zatwierdzenia Urzędu Górniczego i uprawnień 

zawodowych oraz praktyka.

PA L M I A R N I A


