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RZĄDOWE PRZEPROSINY
W pierwszym dniu lipca br. pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej 

w całym kraju otrzymali niecodzienny list. Jego nadawcą był Cezary Miżejew-

ski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej. Korespondencja 

z Warszawy dotarła m.in. do OPS w Gliwicach. - Ustawa o świadczeniach 

rodzinnych dała samorządom możliwość przekazania realizacji wypłaty świad-

czeń przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Wiem, że to dzięki Waszej pracy i Wa-

szej odpowiedzialności możliwa była wypłata świadczeń wszystkim osobom 

i rodzinom. Zdaję sobie sprawę, że częstokroć przypłaciliście to wielogodzinną 

stresującą pracą, narażając się na niezasłużoną krytykę czy wręcz agresję 

osób oczekujących na wypłaty. Dziękuję za Waszą postawę i za Waszą pracę. 

Jest mi przykro, że resort polityki społecznej, który jest Waszym najbardziej 

zagorzałym sojusznikiem, przyczynił się – niestety – po części do pogorsze-

nia warunków Waszej pracy. Zapewniam wszystkich pracowników pomocy 

społecznej, iż dołożę wszelkich starań, aby wesprzeć Was w tych trudnych 

chwilach – napisał m. in. wiceminister Miżejewski. Adresaci mieli powody do 

satysfakcji.  – Wcześniej byli jednak bezlitośnie krytykowani przez wysokich 

przedstawicieli rządu, którzy obarczali ich wyłączną odpowiedzialnością za 

zakłócenia w funkcjonowaniu systemu świadczeń rodzinnych. Szkoda, że miłe 

słowa ministra pod adresem samorządowych pracowników pomocy społecznej 

pojawiły się dopiero teraz. Znane porzekadło przekonuje jednak, że lepiej póź-

no, niż wcale – komentuje Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy UM. (luz)
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KONKURS 
NA EKSLIBRIS

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwi-
cach organizuje II Dziecięcy Konkurs 
Graficzny na Ekslibris Gliwice 2004. 
Mogą do niego przystąpić dzieci i mło-
dzież w wieku do lat 16. 

Technika wykonania ekslibrisu jest 
dowolna. Prace należy dostarczyć do 
30 września br. do głównej siedziby MBP 
przy ul. Kościuszki 17 lub Filii nr  21 przy 
ul. Centaura 13. Ogłoszenie wyników na-
stąpi w listopadzie, a nagrodzone prace zo-
staną zaprezentowane na okolicznościowej 
wystawie. Regulamin ze szczegółowymi in-
formacjami o konkursie jest już dostępny 
w dziecięcych oddziałach MBP.

Pierwsza edycja imprezy odbyła się dwa 
lata temu. Jej pomysł zrodził się w nawiąza-
niu do organizowanego od 1995 roku - przez 
bibliotekę i miejski samorząd - Międzynaro-
dowego Konkursu Graficznego na Ekslibris. 
Postanowiono ułatwić prezentację plastycz-
nych umiejętności najmłodszych twórców    
, którzy nie mieli dotąd szans w rywalizacji 
z dorosłymi artystami. (al)

GLIWICE CHUDNĄ 
W OCZACH

Gliwice nie są już miastem 200-ty-
sięcznym. W ostatnim dniu pierwsze-
go półrocza br. mieszkało w Gliwicach 
195.239 osób zameldowanych na po-
byt stały. 

W tym gronie było 93.361 kobiet 
i 101.878 mężczyzn – informuje Wy-
dział Spraw Obywatelskich UM. Na 
dzień 30 czerwca br. przypadało więc 
statystycznie 1,09 mężczyzny na jedną 
kobietę w mieście. Zameldowanych na 
pobyt czasowy było natomiast w Gliwi-
cach 3.891 osób, w tym – 1.992 kobiety 
i 1.899 mężczyzn. Łącznie mieszkało więc 
w  mieście w ostatnim dniu czerwca br. 
199.130 osób. - Liczba mieszkańców 
Gliwic spada z roku na rok. Maleje 
potencjał demograficzny miasta. Jeśli 
taka tendencja się utrzyma, to będzie to 
miało rozmaite następstwa w lokalnym 
życiu publicznym. Jedną z konsekwencji 
może być odchudzenie Rady Miejskiej, 
która w przyszłej kadencji będzie się 
składać już tylko z  25, a nie 28 radnych, 
jak obecnie  –  komentuje Marek Jarzę-
bowski, rzecznik prasowy UM. (luz)

PRZYJAŹŃ ODRESTAUROWANA
Dobiegły końca prace przy renowacji Alei Przyjaźni w Gliwicach na odcinku od 
ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej. Roboty rozpoczęto w ubiegłym roku na podsta-
wie projektu opracowanego przez firmę „AN ARCHI GROUP” z Gliwic. 

BLACK CUP
Na lotnisku Gliwickiego Aeroklubu rozegrano XIV Międzynarodowe Zawody Modeli 

Latających „Black Cup”. Wzięło w nich udział 81 zawodników z Niemiec, Czech, Słowacji, 
Austrii, Węgier i Polski, którzy w dniach od 25 do 27 czerwca br. zacięcie rywalizowali 
w siedmiu kategoriach o medale i puchary. Wśród uczestników współzawodnictwa nie 
zabrakło przedstawicieli Gliwic. Jeden z nich, Stanisław Kubit, zwyciężył w dwóch ka-
tegoriach - w konkursie modeli szybowców bezogonowych oraz w klasie modeli z na-
pędem gumowym. W pozostałych dyscyplinach triumfowali: Jakub Zachariasz z Mielca 
(modele szybowców F1H), Mariusz Gąsiorowski z Chrzanowa (modele F1J z napędem 
silnikowym), Istvan Harsfalvi z Węgier (modele F1K napędzane silniczkami na gaz CO2 ), 
Sylwester Kubik z Warszawy (modele akrobacyjne F2B na uwięzi) oraz Wojciech Siódmok 
z Gliwic (modele szybowców F1A). Zwycięzcy rozgrywek otrzymali medale, puchary, 
dyplomy oraz różnego rodzaju pamiątki, ufundowane przez gliwicki samorząd.  (luz)

- W okresie jesiennym wymieniono nawierzchnię części alejki, przebudowano scho-
dy prowadzące do pasażu handlowego oraz obiekty tzw. ,,małej architektury” (murki 
ozdobne i kwietniki), zainstalowano nowe ławki i kosze na śmieci, dokonano wycinki 
drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa przechodniów, zadbano o estetyczny 
wygląd zieleni po obydwu stronach deptaku, usunięto kontenerowy szalet publiczny oraz 
uzupełniono brakujące elementy kanalizacji deszczowej. Wykonawcą ubiegłorocznych 
robót był Zakład Usług Wysokościowych i Budowlano - Instalatorskich z Gliwic. Koszt 
przedsięwzięcia finansowanego w całości ze środków budżetu miejskiego wyniósł 189 ty-
sięcy zł – informuje Barbara Grabowska z Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych UM. 

W bieżącym roku dokończono inwestycję. Zadanie powierzono wyłonionej w drodze 
przetargu firmie „MULTI” z Gliwic. W okresie wiosennym utwardzono drugą część alejki 
płytami betonowymi, oddzielając kostkami granitowymi trakt spacerowy od ścieżki ro-
werowej. Wykonano dodatkowe wpusty do kanalizacji deszczowej. Odnowiono trawniki, 
wzmocniono skarpę wzdłuż ogródków letnich, obsadzając ją krzewami ozdobnymi. Tego-
roczne prace kosztowały 95 tysięcy zł. Renowacja alejki pochłonęła więc łącznie 284 ty-
siące zł z budżetu miejskiego. - Odrestaurowany  fragment Alei Przyjaźni zostanie oddany 
oficjalnie do użytku do połowy lipca br. Samochody nie będą mogły swobodnie poruszać 
się po odnowionym deptaku. Wjazd zagwarantowano tylko pojazdom uprzywilejowanym, 
samochodom służb miejskich oraz wozom dostawczym na czas rozładunku towarów 
przeznaczonych dla sklepów w pasażu handlowym - zapowiada Barbara Grabowska. 

Pod koniec lipca br. planuje się ogłoszenie przetargu na opracowanie projektów reno-
wacji pozostałych dwóch odcinków Alei Przyjaźni - od ul. Berbeckiego do ul. Zwycięstwa 
oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej. Dokumentacja techniczna powinna być 
gotowa do końca roku. (luz)

WAKACYJNE 
REMONTY DRÓG

Opracowano plan wakacyjnych remontów dróg na terenie Gliwic. Do końca lipca 
br. powinny się zakończyć prace przy modernizacji ul. Łużyckiej wraz z budową ronda 
na skrzyżowaniu z ul. Skłodowskiej-Curie. Ostateczny termin oddania drogi do użytku 
będzie jednak uzależniony od warunków atmosferycznych. W sierpniu br. rozpoczną się 
natomiast roboty przy przebudowie ul. Kozielskiej i 750-metrowego fragmentu ul.  Pa-
newnickiej, na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Akademickiej. Do połowy września br. 
ma być z kolei przekazana do eksploatacji nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 
ulic Tarnogórskiej, Elsnera i Rogozińskiego. (luz)
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UMORZENIE DŁUGÓW
Prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz podjął decyzję o umorzeniu należności 
gminy z tytułu najmu 365 lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowanych 
przez obydwa Zarządy Budynków Miejskich.

BLIŹNIAK Z NIEMIEC
W dniach od 9 do 12 lipca br. w Gli-

wicach będzie przebywać pięcioosobowa 
delegacja władz niemieckiego miasta Bot-
trop z burmistrzem Ernstem Löcheltem na 
czele. Goście przyjadą w ramach partner-
skiej rewizyty - w maju br. w Bottrop gościli 
przedstawiciele gliwickich władz samorzą-
dowych: prezydent Zygmunt Frankiewicz i 
wiceprezydent Jan Kaźmierczak. Podczas 
lipcowego spotkania zostaną podsumowa-
ne dotychczasowe kontakty pomiędzy oby-
dwoma miastami oraz zostanie podpisane 
oficjalne porozumienie o współpracy. 

Obecnie Gliwice współdziałają z sze-
ścioma miastami bliźniaczymi. Są to: 
Dessau (Niemcy), Doncaster (Anglia), 
Keżmarok (Słowacja), Nacka (Szwecja), 
Salgotarjan (Węgry) i Valenciennes (Fran-
cja). Kontakty obejmują przede wszystkim 
przedsięwzięcia kulturalno - oświatowe 
z udziałem dzieci i młodzieży. (al)

TWÓRCZE NIEPOKOJE
W piątkowe popołudnie, 18 czerwca br., w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 przy ul. Kozielskiej podsumowano roczną działalność warsztatów twórczych, 
w których uczestniczyli uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 9 
i Szkoły Podstawowej nr 1. 

LETNIA SESJA
W czwartek, 8 lipca br., zbierze się 

Rada Miejska w Gliwicach. W programie 
obrad przewidziano m. in. rozpatrzenie 
projektów uchwał o: zmianach organizacyj-
nych w niektórych placówkach oświatowych 
w mieście, przyjęciu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gliwic, 
podwyższeniu kapitału zakładowego dwóch 
gliwickich spółek komunalnych oraz nowe-
lizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gliwic na lata 2004-2007. Początek posie-
dzenia w sali sesyjnej UM - godz. 15.00. 
Szczegółowy porządek obrad publikujemy 
na stronie 11. (luz)

Z tej okazji zorganizowano wernisaż 
prac plastycznych dzieci i młodzieży. 
Zaprezentowano m.in. prace malarskie, 
fotografie i rzeźby. Można było również 
zobaczyć spektakl Teatru Autoteliczne-
go, stworzonego w czasie warsztatów. 
Przedstawienie pt. „Transgresje” wyre-
żyserował Rafał Urbacki, który prowadzi 
zajęcia teatralne. Podczas cyklicznych 
spotkań uczniowskie zainteresowania 
pomagają także rozwijać: Kamila Bodzon 
(taniec), Anna Śmieszek (malarstwo), Marek 

Święch (rzeźba, grafika, papieroplastyka, 
fotografia). – Warsztaty dowodzą, że wśród 
młodzieży, żyjącej w dzisiejszym konsump-
cyjnym świecie, istnieje potrzeba wyrażenia 
się poprzez sztukę. Wąskie grono młodych 
artystów ciągle zaś się powiększa. Nie dla-
tego jednak, że przyszła jakaś nowa moda, 
ani nie dla jakiś konkretnych zysków – sztu-
ka w ramach warsztatów tworzona jest tylko 
dla samej idei twórczej ekspresji – wyjaśnia 
Nata Urbanek, uczennica IV LO. (al)

Odstąpiono od wyegzekwowania 
2.883.087,18 zł zaległych opłat czyn-
szowych wraz z odsetkami i kosztami 
procesowymi (2.182.246,32 zł - I ZBM, 
700.840,86 zł - II ZBM). Decyzja zapa-
dła na podstawie uchwały Rady Miej-
skiej z 29 marca 2001 roku w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania 
wierzytelności pieniężnych, stanowiących 
dochody Gliwic. Uchwała ta dopuszcza 
możliwość anulowania długów, gdy „ścią-
gnięcie wierzytelności zagraża ważnym 

interesom dłużnika, a w szczególności 
- jego egzystencji”. Wierzytelność mo-
że być też umorzona w całości bądź 
w części, jeżeli „postępowanie egzeku-
cyjne okazało się nieskuteczne, dłużnik 
zmarł nie pozostawiając żadnego majątku 
podlegającego egzekucji, dłużnik nie ma 
spadkobierców bądź nie można ustalić 
personaliów dłużnika lub jego aktualnego 
miejsca zamieszkania”. 

Zarządcy budynków miejskich, 
w których znajdują się zadłużone loka-

le mieszkalne i użytkowe, wyczerpali 
wszelkie możliwości wyegzekwowania 
zaległych opłat czynszowych. W 118 przy-
padkach egzekucje komornicze okazały 
się nieskuteczne (61  mieszkań - I ZBM, 
57 lokali - II ZBM). Aż 74 mieszkania 
(71 w „jedynce” i 3 w „dwójce”) zostały 
porzucone przez lokatorów, a ich obecne 
miejsce pobytu nie jest znane. Lokale po 
ich porzuceniu zostały jednak odzyska-
ne i przekazane do dyspozycji miejskich 
służb komunalnych. W 131 przypadkach 
(127 w „jedynce” i 4 w „dwójce”) doszło 
do zgonu najemców lokali, przy jednocze-
snym braku ich spadkobierców. Decyzja 
o umorzeniu zaległości czynszowych 
zapadła na wniosek obydwu Zarządów 
Budynków Miejskich w Gliwicach. (luz)
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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

Oddział Odlewnictwa 
Artystycznego
od wtorku do piątku: 
od 9.00 do 14.30
sobota, niedziela: 
od 10.00 do 16.00
_________________________

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:
• Porcelana miśnieńska ze zbiorów Muzeum 

w Gliwicach

MUZEUM 
W GLIWICACH

www.muzeum.gliwice.pl

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.

Oddział Odlewnictwa 
Artstycznego 
ul. Robotnicza 2
tel.: 231-90-71 wew. 209
wystawy czasowe:
• IV Przegląd Plastycznej Trwórczości 

Dzieci i Młodzieży - wystawa pokon-
kursowa

50-lecie kapłaństwa Naczelnego Duszpasterza Akademickiego

KS. HERBERT HLUBEK
Dwustu dawnych uczniów ks. Herberta Hlubka zjechało się 

w ostatnią sobotę czerwca na Kubalonce, by uczcić pięćdziesię-
ciolecie kapłaństwa wychowawcy wielu pokoleń absolwen tów 
śląskich uczelni. Najstarsi z nich przypomnieli rok 1958, kiedy to 
ks. Hlubek po raz pierwszy prowadził zajęcia wśród studentów 
Śląskiej Akademii Me dycz nej. Najmłod si jeszcze studiują na Po-
litechnice Śląskiej.

Ks. Hlubek zasłynął swoimi niezrównanymi przekładami trudnych 
zagadnień teolo gicz nych i filozoficznych na zrozumiałe dla wszyst-
kich odpowiedzi na najważniejsze dla młodej inteligencji pytanie: 
„jak żyć?”. Stanowczo odmawiał publikacji swoich wykładów, jednak 
nie sforni słuchacze ominęli ten zakaz. Przez kilkadziesiąt lat nagry-
wali wypowiedzi ks. Herberta. Raczej po to, by w domu ponownie 
je przesłuchać, zastanowić się, podysku tować. Ale w ten sposób 
zebrał się materiał o nieocenionej wartości. Wiele osób odszukało 
zakurzone taśmy, a zespół pod red. Aldony Skudrzyk przepisał 
wszystko i wydał w postaci książkowej pod charakterystycznym 
dla Autora tytułem: „Szukam, nie wiem, pytam...”. Opu blikowano 
również drugą książkę pt. „My z niego wszyscy...” pod red. Emiliana 
Kocota, w której osiemdziesięciu autorów opowiada kolejno o tym, 
co na całe życie zabrali ze spotkań z ks. Herbertem. 

W swej ascetycznej skromności ks. Hlubek unika nagród i lau-
dacji, ale musi pozwolić, bym przy tej okazji mógł innym księżom 
i nauczycielom życzyć takich wycho wanków i takie go plonu w ich 
sercach.

Andrzej Jarczewski
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EKOLOGICZNE ZBIÓRKI
Wiosną br. w gliwickich szkołach rozpoczęły się akcje zbierania starych 
i zużytych baterii oraz niepotrzebnych odczynników chemicznych. Przed-
sięwzięcie koordynuje Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego. 

Jest ono finansowane ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskano 
już pierwsze rezultaty. Wyeksploatowa-
ne baterie gromadzone są od marca 
w 24 placówkach edukacyjnych. Trafiły 
tam specjalnie oznakowane pojemniki, 
które są opróżniane co trzy miesiące. 
Można w nich umieszczać zwykłe baterie 
alkaliczne lub cynkowo - węglanowe oraz 
wykorzystane m.in. w aparatach foto-
graficznych, telefonach komórkowych 
i zegarkach. Ich odbiorem i utylizacją 
zajmuje się firma „Proeko Grupa Polska” 
z Piaseczna, z którą UM zawarł stosow-
ną umowę. Przekazanie pierwszej partii 
baterii odbyło się 24 czerwca br. W sumie 
zebrano ich 414 kilogramów. Najwięcej ba-
terii zgromadzono w Gimnazjum nr 4 przy 
ul. Asnyka - 85 kilogramów, w Gimnazjum 
nr 3 przy ul. Jasnogórskiej - 80 kilogramów, 

w Zespole Szkół Techniczno - Informatycz-
nych przy ul.  Chorzowskiej - 72 kilogramy 
oraz w Szkole Podstawowej nr  38 przy 
ul. Partyzantów - 65 kilogramów.

W kwietniu br. ruszyła zbiórka nie-
przydatnych odczynników chemicznych, 
znajdujących się w szkolnych pracowniach 
chemicznych. Posiadanie tego typu „od-
padów” zgłosiło do tej pory 12 placówek. 
Przekazały one aż 3.287 kilogramów od-
czynników. Ich odbiorem i utylizacją zajęło 
się Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo 
- Produkcyjne „Marwid” z Pszczyny, które 
przedstawiło magistratowi najkorzystniej-
szą ofertę na wykonanie tego typu usługi. 
Akcja będzie kontynuowana w 2005 roku. 
W związku z tym do wszystkich gliwickich 
placówek oświatowych rozesłano już za-
wiadomienie o  możliwości przystąpienia 
do kolejnej ekologicznej zbiórki.(al)

SKRÓCONO KOLEJKĘ
W Gliwicach przeprowadzono aktualizację 

wniosków osób ubiegających się od lat o przyzna-
nie im mieszkań komunalnych zakwalifikowanych 
do remontu. Przypomnijmy, że warunkiem uzyska-
nia przydziału lokalu w tym trybie jest wyremonto-
wanie go na własny koszt. Na poczatku tego roku 
kolejka chętnych liczyła ponad 17 tysięcy gliwiczan. 
Szczegółowa weryfikacja złożonych wniosków 
umożliwiła sporządzenie ich nowej numeracji. Li-
sta osób oczekujących na wskazanie mieszkań 
przeznaczonych do remontu zawiera obecnie 
ok. 6,4 tysiąca nazwisk. Dla przykładu – osoba, 
której wniosek zarejestrowano w dniu 18 maja 
1999 roku pod pozycją 12.877, otrzymała po obec-
nej weryfikacji numer 2.705. Kolejka uległa więc 
znacznemu skróceniu. Operacja doszła do skutku 
dzięki uchwale Rady Miejskiej z 22 października 
2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
miasta Gliwice. - Aktualizacja wniosków będzie 
od tej pory przeprowadzana corocznie - informuje 
Marianna Arabas, szefowa Referatu Mieszkanio-
wego w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych UM. (luz)

GLIWICKA
WIELKA PARDUBICKA

Krystyna Krzyżanowska – Łoboda przywiozła z czeskich Pardubic Grand Prix. Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki 
Śląskiej pod jej dyrekcją zdobył główną nagrodę 18. Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademickich „IFAS 2004”, od-
bywającego się w tym mieście od 1968 roku. 

W rywalizacji o złote, srebrne i brązowe 
Pasma brały udział zespoły z Filipin, Słowacji, 
Rosji i Czech. Krystyna Krzyżanowska – Ło-
boda: To był bardzo wyczerpujący konkurs. 
Wybrałam mocno zróżnicowany repertuar, 
od utworów renesansowych po współczesne. 
Nasi konkurenci niestety byli bardzo dobrze 
przygotowani.  Jury miało więc niełatwe za-
danie, ale najwyżej oceniło nasze propozycje 
muzyczne. Otrzymaliśmy puchar Grand Prix 
festiwalu oraz nagrodę pieniężną – 50 tysięcy 
koron. Braliśmy już udział w wielu konkursach, 
ale do tej pory nie mieliśmy w kolekcji żadnej 
nagrody głównej. Teraz dołączyliśmy do niej 
bardzo zacne trofeum.

oprac. Baba 

„Świeżo” nagodzeni, puchar, 
czek i jurorzy konkursu

fot. Marek Łoboda
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Z gruntu i do szpiku amerykański musical zrobił światową ka-
rierę. Trafił na największe sceny wszystkich kontynentów, centrami 
musicalowymi jest większość światowych metropolii: od – oczywi-
ście – Nowego Jorku, po Tokyo i Sydney. Musical okupuje teatry 
wielkich miast, ale również sceny akademickie, szkolne, amatorskie, 
będąc ilościowo chyba najpopularniejszym gatunkiem teatralnym. 
Trafił również do Polski. Chociaż trudno nasz kraj nazwać centrum 
musicalu, ale mimo wszystko musicale wystawiane są u nas od 
– bagatela – 45 lat. 

Zaczęło się od premiery Kiss Me, Kate Cole’a Portera w Teatrze 
Komedia w Warszawie 14 września 1957 roku, wystawionego pod 
uroczym polskim tytułem Daj buzi, Kasiu. Co ciekawe, premiera ta 
przeszła bez większego echa – widzowie wcale nie odczuli prze-
łomowości momentu polskiej 
prapremiery teatralnej nowego 
gatunku. Wydarzenie to nie było 
rewolucją chociażby dlatego, że 
musical Portera nie tak bardzo 
odbiegał od ówczesnej królowej 
scen muzycznych – operetki. 
I tak miało być przez dobrych 
parę lat. Musicale wystawiano 
w teatrach operetkowych, grali 
w nich operetkowi śpiewacy 
w operetkowych dekoracjach. 
Z Broadwayu i Westendu 
docierały do nas wieści o no-
wej, wspaniałej sztuce, ze 
scen straszyły siermiężne 
sztuczydła, będące ulubionym 
tematem żartów recenzentów 
teatralnych. Ówczesne najbar-
dziej popularne tytuły to: Kiss 
Me, Kate i Can-Can Portera oraz My Fair Lady Fredericka Loewe-
go. Ten ostatni przewędrował w ciągu kilku sezonów przez chyba 
wszystkie polskie sceny muzyczne!

Pewnym przełomem okazał się Człowiek z La Manchy Mitcha 
Leigha, wystawiony w 1970 roku w gliwickiej Operetce Śląskiej. Oka-
zało się, że w Polsce musical może być wydarzeniem artystycznym. 
Wystarczył umiejętny dobór tytułu, artystów, dopasowanie sztuki 
i spektaklu do możliwości teatralnego zespołu i efekt okazał się impo-
nujący. Zdjęcie z przedstawienia zawędrowało na okładkę „Teatru”, 
który nawet poświęcił musicalowi kilka poważnych artykułów. 

Od tego czasu tytuły dobierano bardziej starannie. Hello, Dolly!, 
Music-Man – szukano musicali sprawdzonych, ale mniej „operet-
kowych” od tych wcześniejszych. Pojawiły się polskie propozycje, 
przypominające jednak raczej sympatyczne przedwojenne komedie 
muzyczne, niż nowoczesne produkcje Broadwayu. Zdarzały się 
jednak wyjątki, takie jak polska rock opera Naga – sensacyjne wi-

dowisko stworzone przez naszych najwybitniejszych rockmanów, 
czy Na szkle malowane Katarzyny Gaertner, utwór spełniający 
postulaty krytyków, pragnących podziwiać prawdziwe, oryginalne 
polskie dzieła, nie będące tylko kalką zachodnich przedsięwzięć. Od 
pozostałych scen pozytywnie odróżniać zaczął się Teatr Muzycz-
ny w Gdyni, kierowany przez Danutę Baduszkową. Założyła ona 
pierwsze w Polsce studio aktorskie, które miało kształcić aktorów 
dla scen muzycznych. Efekty tej działalności zaczęły być widoczne 
szczególnie za dyrekcji Jerzego Gruzy, który gdyński teatr zamienił 
w „polski Broadway”. Wystawiono wtedy m. in. Jesus Christ Superstar 
i Skrzypka na dachu, później Cabaret i Les Misérables. Te właśnie 
tytuły, do których należałoby jeszcze dodać Zorbę, West Side Story, 
Evitę czy Me and My Girl to zestaw najpopularniejszych tytułów 

późnych lat 80. i 90. Miały one 
polskie premiery na różnych 
scenach (Wrocław, Gliwice, 
Gdynia, Łódź, Chorzów), ale 
– śladem swoich poprzedników 
– często odbywały wędrówkę po 
polskich scenach muzycznych. 
Te lata to również tryumf pierw-
szej polskiej wielkiej produkcji 
musicalowej – Metra Janusza 
Stokłosy i Janusza Józefowicza 
(1991), granego zresztą aż do 
dziś.

Polska mapa scen musica-
lowych swój dzisiejszy kształt 
uzyskała całkiem niedawno, 
bo na początku XXI wieku. 
Trzy sceny wyspecjalizowały 
się w musicalach: warszawski 
Teatr Muzyczny Roma (Crazy 

For You, Miss Saigon, Grease, Koty), chorzowski Teatr Rozrywki 
(Evita, Jesus Christ Superstar, Skrzypek na dachu, The Rocky 
Horror Show, Dyzma) i gdyński Teatr Muzyczny (Evita, Hair, Atlan-
tis, Chicago, Dracula). Teatry Muzyczne we Wrocławiu (Opera za 
trzy grosze, Gorączka, West Side Story) i w Gliwicach (Chicago, 
Footloose, Hello, Dolly!) wystawiają repertuar mieszany: i musicale, 
i operetki. Poza tym musicale wystawiane są od czasu do czasu 
w teatrach dramatycznych i innych muzycznych. 

Daleko nam do mistrzów, ale z pewnością jesteśmy coraz lepsi. 
Musicale stają się wydarzeniami medialnymi, grają w nich gwiazdy 
muzyki rozrywkowej i estrady, powstają dzieła polskie – zupełnie 
oryginalne i całkiem atrakcyjne. Najbliższe lata pokażą, jaka będzie 
przyszłość polskiego musicalu, czy zadomowił się u nas na stałe. 
Ale zapowiada się nieźle.

Jacek Mikołajczyk

Krótka historia musicalu
część XXX

A co u nas?

Człowiek z La Manchy w Operetce Śląskiej w 1970 r. 
fot. archiwum GTM



Zgodnie z art. 56 pkt. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69 poz. 625) 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach podaje do wiadomości 

wykaz punktów szczepień przeciwko wściekliźnie na terenie Gliwic:

L.p. Nazwa zakładu leczniczego  
(lub imię i nazwisko praktykującego lekarza) Adres zakładu Nr telefonu

1
Lecznica dla Zwierząt 

Andrzej Hałun, Beata Hałun, 
Barbara Kręczyńska, Jacek Spólnicki 

ul. Ku Dołom 6 

ul. Wolności 1

231-16-80

243-32-55

2 Lecznica dla Zwierząt S.C. 
Dorota Czekaj ul. Okrzei 11 270-43-29

3 Lecznica Weterynaryjna
Jerzy M. Szczepaniec ul. Tarnogórska 176 270-05-34

4 Przychodnia dla Zwierząt
Renata Szneider ul. Bracka 19 237-08-48

5 Lecznica dla Zwierząt
Marta i Jędrzej Ziemińscy ul. Fredry 4 775-21-93

6
Lecznica dla Zwierząt S.C 

Wojciech Dudek, Dariusz Malik
Punkt Weterynaryjny 

ul. Dworcowa 60

ul. Lompy

231-45-22

233-56-61

7 Lecznica dla Zwierząt ARKA
lekarze weterynarii A. Pyc, A. Smagacz ul. Sieronia 6 301-20-17

8 Lecznica dla Zwierząt 
Jan Soliński, Ryszard Mrozek ul. Pszczyńska 12 238-29-88

9 Poradnia dla Zwierząt
Iwona Czaplicka ul. Kopernika 45 238-16-82

10 Lecznica dla Zwierząt 
Małgorzata Jaworska-Staszkiewicz Al. Sikornik 16 232-50-47

11 Lecznica dla Zwierząt ul. Toszecka 21 270-55-65

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach - lek. wet. Arkadiusz Kaleński

pisemny przetarg nieograniczony na 
wykonanie projektu budowy mostu 

w ciągu ul. Panewnickiej w Gliwicach

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
w cenie 20 zł można odebrać w siedzibie zamawia-
jącego: Urząd Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na stanowisku 
ds. zamówień publicznych i przetargów  lub za zali-
czeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia można uzyskać w sie-
dzibie 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: 22 lipca 2004 r. do godz. 
10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, 
stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów 
(parter) w siedzibie zamawiającego.
Wadium: 4.500 zł.
Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 
2004 r.
Termin otwarcia ofert: 22 lipca 2004 r. o godz. 12.00 
w sali 254 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą: 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy speł-
niają wymogi określone w SIWZ oraz określone w art. 
22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich 
znaczenie: cena – 100%.

OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

tygodnik

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

pisemny przetarg nieograniczony na
dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2004-2005.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, 
Biuro Obsługi Interesantów, parter – stanowisko ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30 -15.30 
(w czwartki do 18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia można 
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, Biuro Obsługi Interesantów  
– stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 239-12-56, faks 231-27-25, w godz. 7.30 – 15.30 
(w czwartki do 18.00).
Opis przedmiotu zamówienia: dowóz gliwickich dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych do 
szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2004-2005. Przedmiot zamówienia podzielony na dwanaście 
tras dowozu dzieci. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych wa-
runków zamówienia.
Wartość zamówienia: powyżej 60 000 EURO.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: data rozpoczęcia - 1 września 2004 r., data zakończenia - 
24 czerwca 2005 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art. 22 ust 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.
Wymagane wadium: dla całości zamówienia 10.400 zł.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena 100 %.
Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2004 r. o godz. 9.30.
Miejsce składania ofert: w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko 
ds. zamówień publicznych.
Otwarcie ofert nastąpi 18 sierpnia 2004 r. o godz. 10.30 w sali 254 Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Termin związania ofertą: 60 dni od daty terminu składania ofert.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 25 czerw-
ca 2004 r. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
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Przetarg rozpocznie się 22 lipca 2004 r. (czwartek) o godz. 10.00 
w pokoju 321 przy ul. Zwycięstwa 13, III piętro, oficyna. Lokale 
można oglądać 15 lipca 2004 r. (czwartek) w godzinach podanych 
w tabelce.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 21 lipca 2004r. 
(środa) do godz. 14.00  w Sekcji Obsługi Lokali Użytkowych, III piętro, 
pok. 312, ul. Dolnych Wałów 11.
Na kopercie należy podać: nazwisko i adres oferenta, adres lokalu, 
którego oferta dotyczy.
Oferta winna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta,
2. adres lokalu użytkowego,
3. oferowaną wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej 

lokalu – cyframi i słownie (proponowana stawka musi być wyższa 
od minimalnej podanej w tabelce),

4. datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej,
5. następujące dołączone dokumenty:
-  dowód uiszczenia w terminie wadium i opłaty manipulacyjnej (ksero-

kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta, oryginał 
do wglądu przy składania oferty),

-  oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu przetargu, kartą 
stanu technicznego lokalu, wzorem zaparafowanej przez siebie umowy 
najmu, deklaracją wekslową i przyjęciu powyższego bez zastrzeżeń 
oraz informacją, że stan techniczny lokalu jest znany oferentowi,

-  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-  aktualną opinię bankową potwierdzającą możliwości finansowe ofe-
renta prowadzącego działalność gospodarczą, 

-  oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w przy-
padku przystąpienia do przetargu osoby fizycznej nie prowadzącej 
działalności gospodarczej,

-  kserokopię decyzji nadania numeru identyfikacyjnego REGON, 
NIP,

-  weksel in blanco na kwotę podaną na ogłoszeniu.

Osoby będące najemcami innych lokali użytkowych pozostających 
w dyspozycji gminy składają oświadczenie, czy zalegają z opłatami 
czynszu za te lokale.
Ustala się następujące okresy aktualności dokumentów wyżej 
wymienionych:
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – 6 miesięcy,
-  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 1 

miesiąc,
-  opinia bankowa – 1 miesiąc.

Osoby przystępujące do przetargu w imieniu osób fizycznych lub 
prawnych składają stosowne pełnomocnictwa na piśmie potwierdzone 
przez notariusza, przez Urząd Gminy/Urząd Miejski lub w obecności 
pracownika ZBM.
Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 15 zł.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem 
lokalu do użytkowania wykonuje najemca we własnym zakresie 
i na własny koszt.
Przystępujący do przetargu winien najpóźniej 21 lipca 2004r. wpłacić 
w kasie ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, Biuro Obsługi Klienta 
(w godz. 7.00 do 13.30) wadium w wysokości podanej w tabelce oraz 
opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł.

W przypadku przystąpienia do przetargu na kilka lokali, należy dla 
każdego lokalu złożyć osobną ofertę oraz wpłacić wadium i opłatę 
manipulacyjną.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego lokalu, wzorem 
umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Sekcji Obsługi 
Lokali Użytkowych, pok. 312, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 
11, III piętro, w godzinach urzędowania.
Jeżeli wygrywający przetarg nie podpisze umowy w dniu przetargu, a naj-
później w następnym dniu roboczym po przetargu, wadium przepada na 
rzecz ZBM I TBS Sp. z o.o.
Organizator przetargu, na wniosek prezydenta miasta zastrzega sobie 
prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wysokość czynszu w następujących lokalach.

Lp Adres
lokalu

 Pow.
użytkowa

 m2

Cena 
minimalna

za 1m2 pow.
użytkowej (zł)

Wadium
 (zł) Branża

Weksel 
in blanco na 

kwotę (zł)

Godziny 
oględzin

 I PRZETARG

1.
ul. Bł. Czesława 56
parter, oficyna
(wejście od strony podwórka) *, **

66,05 5,00 1.000,00 Nieograniczona 3.963,00 8.00-8.15

2. ul. Jagiellońska 14-14a, parter *** 411,99 4,50 5.562,00 Ograniczona 
- magazyn 22.248,00 9.25-9.45

 I I PRZETARG

3. ul. Bł. Czesława 56/8 oficyna, parter 
(wejście z klatki schodowej)  33,82  4,50 1.000,00 Nieograniczona  1.826,00 8.00-8.15

4. ul. Zabrska 18, parter  90,63 7,50 2.039,00 Nieograniczona  8.157,00 8.30-8.45

5. ul. Jagiellońska 16 a, parter 15,92 7,50 1.000,00 Nieograniczona  1.433,00 9.00-9.15

6.
ul. Daszyńskiego 7/8, oficyna - wysoki 
parter (wejście od strony podwórka 
z klatki schodowej)

36,71  4,50 1.000,00 Nieograniczona 1.982,00 10.00-10.15

7. ul. Góry Chełmskiej 1/1, parter 
(wejście z klatki schodowej)  26,32  4,50 1.000,00 Nieograniczona  1.421,00 10.30-10.45

8. ul. Kozielska 27 a /1 i 2, parter 44,83  5,50  1.000,00 Nieograniczona  2.960,00 11.00-11.15
 
Uwaga:
poz. 1  * do lokalu przynależne pomieszczenie na opał o pow. 3,98m2 x 2,0zł/m2 = 7,96 zł+ VAT 1,75 zł = 9,71zł miesięcznie
  ** do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3,00 m2 x 2,00zł/ m2 = 6,00 zł + VAT 1,32 zł = 7,32 zł miesięcznie
poz. 2  *** do lokalu przynależny jest teren o pow. 344,00m2 – opłata za 1 m2 pow. trenu zgodnie z Uchwałą Zarządu Miasta Gliwice 
Uwaga: do zaproponowanej przez oferenta ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.



OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY

9MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY - GLIWICE - www.um.gliwice.pl

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH 
zatrudni pracownika 

do Zespołu Radców Prawnych

Kandydaci winni posiadać:
● wykształcenie wyższe prawnicze,
● staż pracy minimum 3 lata,
● znajomość obsługi komputera w stopniu 

dobrym,
● znajomość języka angielskiego.

Umiejętności pożądane:
● ukończona aplikacja sądowa lub radcow-

ska albo ukończone studia podyplomowe 
z zakresu samorządu terytorialnego lub 
europeistyki. 

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało sprawdzanie aktualnych stanów praw-
nych do opiniowania, przygotowywanie projektów 
opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji 
prawnych wydziałom Urzędu Miejskiego.

Oferty można składać w Wydziale Kadr, Szkoleń 
i Płac (gmach Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III p., pokój 338) w terminie 
do 16 lipca 2004 r.

Oferty winny zawierać:
● list motywacyjny,
● CV z klauzulą „ wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych za-
wartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
( zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych)”,

● kwestionariusz osobowy,
● dokumenty potwierdzające wykształcenie, 

posiadane kwalifikacje.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

przetarg nieograniczony na 
remont kapitalny dachu Pawilonu nr 1 Palmiarni w Gliwicach ul. Fredry 6.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 8 września 2004 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można odebrać w siedzibie zamawiają-
cego, Biuro Obsługi Interesantów, parter – stanowisko ds. zamówień publicznych, w godz. 7.30-15.30 
(w czwartki do 18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień 
publicznych, tel. 239-12-56, faks 231-27-25, w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki do 18.00).
Termin składania ofert: 20 lipca 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamó-
wień publicznych.
Termin otwarcia ofert: 20 lipca 2004 r. o godz. 11.00 w sali 139 Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wymogi określone w art.22 ust 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust 1 
i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena brutto - 100%.

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

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

• stanowiące własność Miasta Gliwice, przeznaczone do czasowego oddania w dzierżawę:
Nr 342/2004 do 13 lipca 2004 r.
Nr 343/2004 do 15 lipca 2004 r.

• stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone do czasowego oddania w dzierżawę:
Nr 14/2004 do 19 lipca 2004 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń 
do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na postawie informacji uzyskanej z Agencji Rynku Rolnego - Oddział Terenowy w Katowicach zawiadamia, 

od 1 maja 2004 r. dotychczasowy system interwencji na rynkach rolnych został zastąpiony 
rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej. 

Poniżej podajemy listę mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, stosowanych przez Agencję Rynku Rolnego:

1. Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzo-
winy.

2. Dopłaty do prywatnego przechowywania barani-
ny / koniny.

3. Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny/ 
cielęciny.

4. Interwencyjny zakup i sprzedaż wołowiny.
5. Interwencyjny zakup i sprzedaż masła.
6. Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego 

mleka w proszku.
7. Dopłaty do prywatnego przechowywania 

masła.
8. Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłusz-

czonego mleka w proszku.
9. Dopłaty do prywatnego przechowywania 

serów.
10. Dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncen-

trowanego i śmietanki.
11. Dopłaty do zakupu masła przez instytucje i orga-

nizacje o charakterze niedochodowym.
12. Dopłaty do odtłuszczonego mleka w proszku 

przeznaczonego do produkcji pasz.
13. Dopłaty do masła skoncentrowanego stosowanego 

w bezpośredniej konsumpcji.
14. Dopłaty do odtłuszczonego mleka przeznaczonego 

do produkcji kazeiny i kazeinianów.
15. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych 

w placówkach oświatowych.
16. Kwotowanie produkcji mleka.
17. Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż.

18. Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi 
ziemniaczanej.

19. Dopłaty do skrobi wykorzystywanej na cele nie 
spożywcze.

20. Administrowanie rozdysponowaniem owoców 
i warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

21. Dopłaty do wykorzystania oliwy z oliwek w prze-
twórstwie.

22. Kwotowanie produkcji surowca tytoniowego.
23. Dopłaty dla hodowców jedwabników.
24. Dopłaty do produkcji suszu paszowego.
25. Dopłaty do wykorzystania moszczu gronowego 

i zagęszczonego moszczu gronowego.
26. Dopłaty do prywatnego składowania wina stoło-

wego i moszczy gronowych.
27. Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej 

uprawianej na włókno.
28. Interwencyjny zakup i sprzedaż cukru.
29. Opłaty produkcyjne na rynku cukru.
30. Dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle 

chemicznym.
31. Wsparcie produkcji i zbytu miodu.
32. Handel zagraniczny na rynku mleka.
33. Handel zagraniczny na rynku zbóż.
34. Handel zagraniczny na rynku cukru.
35. Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cie-

lęciny.
36. Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny.
37. Handel zagraniczny na rynku drobiu i jaj.

38. Handel zagraniczny na rynku olejów i tłusz-
czów.

39. Handel zagraniczny na rynku ryżu.
40. Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców 

i warzyw.
41. Handel zagraniczny na rynku bananów.
42. Handel zagraniczny na rynku przetworzonych 

owoców i warzyw.
43. Handel zagraniczny na rynku wina.
44. Handel zagraniczny w zakresie produktów prze-

tworzonych z grupy non- aneks I.
45. Handel zagraniczny na rynku baraniny i koziny.
46. Handel zagraniczny na rynku nasion.
47. Handel zagraniczny na rynku alkoholu etylowego 

pochodzenia rolniczego.
48. Handel zagraniczny na rynku lnu i konopi.
49. Handel zagraniczny – zasady horyzontalne.
50. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych 

na rynkach wybranych produktów rolnych.
51. Dostarczanie nadwyżek żywnościowych najuboż-

szej ludności UE.
Wszelkie informacje o warunkach uczestnictwa 
w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej dostępne 
są na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl.
Ponadto w Centrali Agencji Rynku Rolnego został 
uruchomiony Telefoniczny Punkt Informacyjny 
- 0 - 22/661-72-72 dla wszystkich zainteresowa-
nych problematyką związaną z uczestnictwem 
w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej, stoso-
wanych przez ARR.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE



pełna treść ogłoszeń zamieszczana jest w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie www.um.gliwice.pl
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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 na 

wykonanie przyłączy c.o. do budynków:
zad. nr 1 - ul. Bernardyńska  2 x Dn 65, dł. ok.70 m.
zad. nr 2 - ul. Bieńka   2 x Dn 100, dł. ok. 280 m,
zad. nr 3 - ul. Daszyńskiego   2 x Dn 100, dł. ok.175 m,
zad. nr 4 - ul. Góry Chełmskiej  2 x Dn 65, dł. ok. 70 m.

Termin składania ofert: 19 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 19 lipca 2004 r. o godz. 9.30.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 39,
ogłasza,

zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przetarg nieograniczony 
o wartości poniżej 60 000 EURO na remont 

dachu przybudówki socjalnej hali sportowej.

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

Zespół Szkół Pondgimnazjalnych im. Unii Europejskiej 
w Gliwicach, ul. Jasna 31,

ogłasza, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przetarg nie-
ograniczony (o wartości poniżej 60 000 euro) na 

remont dachów obiektów szkolnych:
zadanie 1 – remont dachu biblioteki i stołówki,
zadanie 2 – remont dachu łącznika,
zadanie 3 – remont dachu szkoły.

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

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

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego (o wartości poniżej 60 000 euro) na 

wykonanie modernizacji laboratorium 
w Szpitalu Miejskim nr 2 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 15 lipca 2004 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

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

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego (o wartości poniżej 60 000 euro) na 

wykonanie szatni dla pacjentów i personelu
w Szpitalu Miejskim nr 2 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 15 lipca 2004 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2004 r. o godz. 11.00. Zarząd Budynków Miejskich 

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
remont dachu budynku przy ul. Grottgera 19a 

ze 100-procentową wymianą dachówki na zakładkową.

Termin składania ofert: 16 lipca 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2004 r. o godz. 10.00.

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

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego sprzętu:

l.p. nazwa środka trwałego nr środ. rok
prod.

przebieg
km/mtg wycena zł (brutto) podatek

VAT

1. STAR skrzyniowy 1142 SG 65840 7-0112 1990 208965 7.200,00 zw

2. STAR skrzyniowy 1142 SG 65837 7-0134 1993 222804 9.640,00 zw

3. STAR 3W-200 SG 65836 7-0140 1993 194263 9.640,00 zw

4. Cementonaczepa CN 182 SG 00997 7-0105 1990 108962 4.000,00 zw

5. Rozścielacz mas bitumicznych S-400 5-0068 1980 2032 (od 1992) 15.000,00 zw

6. Rozścielacz mas bitumicznych S-750 5-0109 1990 5542 (od 1992) 40.000,00 zw

7. Walec drogowy R-8 5-0026 1975 4381 9.500,00 zw

8. Kocioł do asfaltu KAP 1800F 5-0096 1985 11853 5.000,00 zw

9. Kocioł do asfaltu KAP 2500 5-0119 1991 9798 7.000,00 zw

oraz:

l. p. nazwa środka trwałego nr środ. rok
prod.

wycena zł 
(brutto)

podatek
VAT

10 Dozownik kruszywa – 3 szt. 5-0141 1992 4.800,00/szt. zw

11 Przenośnik taśmowy 6-0031 1992 1200,00 zw

Z regulaminem przetargu można zapoznać się na tablicy ogłoszeń PRUiM sp. z o. o. lub otrzymać go w pok. nr 9 w siedzibie przedsiębiorstwa codziennie za 
wyjątkiem sobót i niedziel. 
Informacji udziela : Andrzej Rozenblicki tel. 0/32 - 270-40-03, 0 605 684 683
Termin składania ofert: 13 lipca 2004 r. do godz. 9.30.
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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), Joanna Lenczowska (sekretarz redakcji),
 Magdalena Borowska, Monika Grzeczyńska, 
 Marek Jarzębowski, Krzysztof Krzemiński, Zbigniew Lubowski.
Nakład:  5.000 egzemplarzy.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 3 czerwca 2004 r.
3. Komunikaty.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
5. „Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego Miasta Gliwice za 2003 rok” 

– informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwi-
cach.

6. Sprawozdanie z pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/526/2004 Rady Miejskiej 

w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. dotyczącej zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie 
budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2004 r. 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia finansowego Wojewódz-
kiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w Zespole Szkół Budowlanych w Gliwicach 
z siedzibą przy ul. Bojkowskiej 16. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym 
w Gliwicach z siedzibą przy ul. Okrzei 20. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Nr 3 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 9. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w Zespole Szkół Techniczno-Informa-
tycznych w Gliwicach z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 5. 

13. Projekt zmian w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Gliwicach z 
siedzibą przy ul. Barlickiego 3. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmian w Zespole Szkół Samochodowych w Gli-
wicach z siedzibą przy ul. Kilińskiego 24a. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmian w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach 
z siedzibą przy ul. Warszawskiej 35. 

16. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gliwicach 
z siedzibą przy ul. Kozielskiej 1. 

17. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Piastów Śląskich Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gliwicach z siedziba przy ul. Orląt Śląskich 
25. 

18. Projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w 
Gliwicach. 

19. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
okres od  1stycznia 2004 r. do  30 kwietnia 2004 r. samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Akademicka w Likwidacji z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Moniuszki 13. 

20. Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Akade-
mickiej w Gliwicach. 

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/182/2003 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z dnia 11 września 2003 r. w sprawie likwidacji samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej „Przychodnia Akademicka w Gliwi-
cach” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 13, z późn. zm. 

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/482/2004 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Kościuszki 29 w celu utworzenia niepublicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. 

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/483/2004 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. 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. 

24. Projekt uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 

25. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego 
zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w ro-
dzinie zastępczej. 

26. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej, należące do zadań własnych gminy. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Gliwice udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o. w Gliwicach. 

27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Gliwice 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zarządu Budynków Miej-
skich – I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. 

28. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach 
Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 
prawach powiatu – Gliwice na 2004 r. 

29. Projekt uchwały w sprawie zasad określania stawek z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości na niektórych obszarach miasta Gliwice, dla których brak 
miejscowego planu.

30. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu miasta Gliwice. 

31. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Gliwice. 

32. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku pn.: „Budowa Centrum 
Współpracy Europejskiej – Radiostacja Gliwice” o dofinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

33. Projekt uchwały w sprawie objęcia roli lidera projektu przez Miasto Gliwice 
oraz zgłoszenia wniosku projektowego pn.: „Sieć Efektywnej Komercjalizacji 
Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach i na terenie Powiatu Gliwickiego” 
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

34. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XIII/194/2003 
z dnia 22 października 2003 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Miasta Gliwice na lata 2004-2007.

35. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
36. Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na 

prawach powiatu - Gliwice i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

37. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Ligi Polskich Rodzin na 
działanie Prezydenta Miasta Gliwice. 

38. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Aleksandra Brodow-
skiego na działanie Prezydenta Miasta Gliwice. 

39. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach 
o wynikach kontroli przeprowadzonych w 2003 r. w obiektach o podstawowym 
znaczeniu dla miasta Gliwice.

40. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław OGRYZEK

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

rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Gliwicach z następującym porządkiem dziennym:



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

- kierownik budowy – wykształcenie średnie lub wyższe, 
umiejętności w zakresie instalacji sanitarnych (sieci gazowe), 
miejsce pracy: teren Śląska,

- sprzedawca – wykształcenie średnie ekonomiczne, umiejęt-
ność obsługi kasy fi skalnej i komputera, może być absolwent, 
miejsce pracy: Gliwice,

- ankieter-handlowiec – wykształcenie średnie, prawo jazdy 
kat. B, umiejętność obsługi komputera, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, miejsce pracy: Gliwice,

- kelner – wykształcenie zawodowe lub średnie gastronomicz-
ne, mile widziane doświadczenie, znajomość języka obcego, 
umiejętność obsługi komputera, miejsce pracy: Gliwice,

- kucharz – wykształcenie zawodowe lub średnie gastrono-
miczne, mile widziane doświadczenie, umiejętność obsługi 
komputera, miejsce pracy: Gliwice,

- kosmetyczka – wykształcenie zawodowe, może być absol-
went, miejsce pracy: Gliwice,

- fryzjer damsko-męski – wykształcenie zawodowe, miejsce 
pracy: Bytom,

- kafelkarz – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata do-
świadczenia, miejsce pracy: Gliwice,

- murarz – wykształcenie zawodowe lub podstawowe, miejsce 
pracy: Zabrze,

- robotnik ogólnobudowlany – wykształcenie zawodowe lub 
średnie, miejsce pracy: Katowice, Gliwice,

- stolarz meblowy (1/2 etatu) – wykształcenie zawodowe lub 

średnie,  miejsce pracy: Knurów,
- elektryk-automatyk – wykształcenie zawodowe lub średnie, 

uprawnienia SEP do 1 KV, miejsce pracy: Knurów,
- kierowca – wykształcenie zawodowe lub podstawowe, prawo 

jazdy kat. C, D, E, miejsce pracy: teren województwa śląskie-
go i opolskiego,

- kierowca – wykształcenie zawodowe, doświadczenie w bu-
downictwie, miejsce pracy: województwo śląskie,

- kierowca – wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C, E, 
uprawnienia ADR, miejsce pracy: teren kraju,

- instalator (zewnętrzne sieci gazowe) – wykształcenie za-
wodowe, miejsce pracy: teren województwa śląskiego, 

- monter instalacji sanitarnych – wykształcenie zawodowe, 
minimum 3 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,

- wytaczacz – wykształcenie zawodowe lub średnie, obsługa 
wiertarko-frezarki typu WHB 150 „Defum”, miejsce pracy: 
Gliwice,

- agent ochrony – wykształcenie zawodowe, uregulowany 
stosunek do służby wojskowej, miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca (materiały budowlane) – uprawnienia do ob-
sługi wózków widłowych, miejsce pracy: Gliwice,

- kamieniarz – wykształcenie zawodowe, doświadczenie 
w budownictwie, miejsce pracy: Niezdrowice,

- kopacz – miejsce pracy: teren województwa śląskiego i opol-
skiego.

KINO AMOK
q 25 czerwca - 2 września: 

PRZERWA WAKACYJNA

KINO TEATR „X”
q 7 - 9, 12, 14 lipca: Shrek 2 (16.00, 18.00, 20.00)
q 10 lipca: Shrek 2 (14.00, 16.00, 18.00, 20.00)
q 11 lipca: Shrek 2 (12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00)
q 13, 15 lipca: Shrek 2 (10.00, 16.00, 18.00, 20.00)

KINO BAJKA
q 7 - 8 lipca:  Rogate ranczo (11.00, 16.30),
   Śpiewający detektyw (18.00), 
   Pojutrze (20.00)
q 9 - 15 lipca:  Gdzie jest Nemo (11.00, 16.30),
   Amnezja (18.30, 20.30) 

W ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM  
przed seansem filmowym w kinie „Bajka” w godzinach od 
10.30 do 10.50 są czytane bajki.

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

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty z PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12, pokój 105, 
w godzinach od 8.00 do 14.30.


