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W ostatnim czasie przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gliwickiej kierowali często 
krytyczne uwagi pod adresem władz samorządowych miasta, zarzucając im niechęć do współpracy 
z TPZG i niewłaściwe traktowanie stowarzyszenia. Warto więc zwrócić uwagę na pewne fakty 
z nieodległej przeszłości, obrazujące rzeczywistą postawę TPZG.

19 listopada 1998 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o zbyciu na preferencyjnych warunkach 
gminnej nieruchomości przy ul. Chorzowskiej 56 (dawny dom kultury Zakładów Naprawczych Lo-
komotyw Elektrycznych). Budynek o powierzchni użytkowej 882 m2 postanowiono sprzedać Towa-
rzystwu Przyjaciół Gliwic za 0,1% wartości (bonifi kata w wysokości 99,9%). W uchwale RM znalazł 
się wyraźny zapis o przekazaniu obiektu „na cele kulturalne i oświatowe, nie związane z działalnością 
zarobkową”. 5 sierpnia 1999 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gliwickiej (następca prawny TPG) 
stało się formalnym właścicielem nieruchomości, płacąc za nią symboliczną kwotę 480 zł (własność 
budynku i wieczyste użytkowanie gruntu). W 13 miesięcy później TPZG odsprzedało obiekt prywat-
nemu przedsiębiorcy za sumę 340 tysięcy złotych, co stanowiło 70 833% kwoty zakupu nieruchomo-
ści. Akt notarialny o przeprowadzeniu transakcji podpisano 15 września 2000 roku. Władze miejskie 
noszą się teraz z zamiarem zażądania od TPZG zwrotu przyznanej bonifi katy.

Przed dwoma laty TPZG zawarło dwie umowy z ówczesnym Teatrem Muzycznym w Gliwicach 
w sprawach: wynajęcia sali teatralnej na imprezę „Gliwiczanie – gliwiczanom” oraz wystawienia 
w maju na placu Krakowskim spektaklu operetkowego „Noc w Wenecji”. Towarzystwo nie uregu-
lowało w terminie należności z tego tytułu. 19 czerwca 2001 roku likwidator TM wezwał TPZG do 
uiszczenia zaległej kwoty. Nie przyniosło to jednak oczekiwanego efektu. 2 października 2002 roku 
gmina Gliwice, reprezentująca interesy byłego Teatru Muzycznego, wytoczyła więc proces sądowy 
Towarzystwu, domagając się od niego zapłaty w wysokości 14 400 zł wraz z należnymi odsetkami. 
10 grudnia 2002 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał wyrok w tej sprawie, nakazując Towarzy-
stwu Przyjaciół Ziemi Gliwickiej zapłacenie żądanej kwoty. TPZG zadeklarował chęć ratalnej spłaty 
zasądzonej należności. Takie rozwiązanie zostało zaakceptowane. – Tych faktów nie należy ignoro-
wać. Nierzetelny partner nie może być dotowany z budżetu miejskiego – uważa prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz.  (luz, maja)
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Trwa V Międzynarodowy Gliwicki Festiwal 
Gitarowy. Najbliższe dwa koncerty odbędą się 
w Willi Caro przy ul. Dolnych Wałów. W niedzielę, 
19 października br., wystąpi tam Trio Chitarristico 
„A. Vivaldi”. Zespół tworzą – wielokrotnie nagra-
dzani – absolwenci konserwatorium w Turynie: 
Enrico Negro, Ignazio Viola i Mario Cosco. Pro-
gram wypełnią kompozycje takich twórców, jak: 
Boccherini, Basevi, Morricone, Vianello, Gragna-
ni, Beltrami,  Ferrari, Carulli, Vivaldi. Zabrzmi też 
utwór gliwickiego kompozytora Gerarda Drozda, 
który przy współpracy lokalnego samorządu 
zorganizował festiwal. W następną niedzielę, 
26 października br., wystąpi Duo „Guitarinet” w skła-
dzie: Jakub Bokun (klarnet) i Krzysztof Pełech (gita-

ra). Będzie można usłyszeć kompozycje Piazzolli, Dyensa, Vajdy, Gnattaliego, Assada i Pasiecznego. 
Koncerty rozpoczynają się o godz. 18.00. Patronat nad festiwalem objął prezydent Gliwic, Zygmunt Frankie-

wicz. (al)

F E S T I W A L  G I T A R O W Y

Trio Chitarristico „A. Vivaldi” gra muzykę wszystkich epok 
(fot. archiwum Festiwalu)

W niedzielę, 12 października br., zorganizowano 
IV rajd rowerowy mieszkańców Gliwic z cyklu „Zło-
ta rowerowa jesień”. Dotkliwy chłód nie zniechęcił 
grupy miłośników rekreacji na świeżym powietrzu. 
W 60-kilometrowej wycieczce do Rept i Zbrosławic 
wzięło udział ponad 20 osób, wyposażonych w ro-
wery górskie lub trekkingowe. Uczestnicy niedzielnej 
eskapady wyruszyli spod pomnika Marszałka Piłsud-
skiego. Trasa wiodła w większości polnymi i leśnymi 
drogami. W programie rajdu nie zabrakło typowo 
jesiennego akcentu. – W parku w Reptach jeździ-
liśmy po alejkach usłanych kolorowymi dywanikami 
z opadłych liści – zrelacjonował Janusz Jabłoński z 
Wydziału Edukacji UM. Imprezie patronował prezy-
dent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. (luz)

Fot. A. Witwicki

JESTEŚ ZA, JESTEŚ PRZECIW 
– PRZYJDŹ

We wtorek, 21 października br., w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 odbędzie się 
spotkanie informacyjne na temat nowego układu komu-
nikacyjnego Gliwic. Zainteresowani będą mieli możliwość 
zapoznania się ze szczegółowymi ustaleniami i wyraże-
nia swoich opinii w sprawie modernizacji infrastruktury 
drogowej miasta i budowy na terenie Gliwic ważnych 
arterii: autostrady A1 i A4, miejskiej obwodnicy, Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz nowych rozwiązań nazywanych 
„obwodnicą centrum”. Początek – godz. 16.00.  

Z Ł O T A  R O W E R O W A  J E S I E Ń



B Y Ł O ,  B Ę D Z I E
ŚWIEŻE PRACOWNIE

Zespół Szkół Łączności przy ul. Warszawskiej 35 
wzbogacił się o budynek pracowni szkolnych. Jego kon-
strukcja powstała na początku lat osiemdziesiątych. Do 
maja 2002 roku pozostawał niezagospodarowany. Teraz 
został dostosowany do nowych potrzeb. W wyniku prze-
budowy powstał dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni 
użytkowej 1531 m2, z łącznikiem prowadzącym do innych 
części szkoły. Umieszczono w nim 11 pracowni, m.in. 
komputerową z 17 stanowiskami. Przy każdej z nich 
znajduje się oddzielne pomieszczenie na materiały i po-
moce naukowe. Sale przeznaczone do zajęć o profi lu 
elektryczno-elektronicznym wyposażono w specjali-
styczną instalację. Budynek posiada nowoczesny system 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, zapewniający w razie 
zagrożenia bezpieczną ewakuację. Na uporządkowa-
nym wokół nowego segmentu terenie powstały odcinki 
chodników, dróg oraz place o utwardzonej nawierzchni. 
Inwestycja kosztowała - wraz z umeblowaniem pomiesz-
czeń, zakupem komputerów, wyposażeniem pracowni 
– około 2 miliony złotych. Środki na ten cel przekazano 
z budżetu miejskiego. Wykonawcą przedsięwzięcia był 
Zakład Usług Remontowych Andrzej Bobkowski z Knu-
rowa. Uroczyste otwarcie nowych pracowni nastąpi 
w piątek, 17 października br. (al)

POMOC  DLA ROMÓW
Burmistrzowie i prezydenci miast oraz wójtowie 

gmin województwa śląskiego zostali poinformowani 
o podjęciu przez rząd uchwały w sprawie realizacji wie-
loletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce”. Jego celem jest doprowadzenie do pełnego 
uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywa-
telskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od 
reszty społeczeństwa. Dotyczy to takich dziedzin, jak: 
edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe 
i umiejętność sprawnego funkcjonowania w codziennym 
życiu. Pismo w tej sprawie przesłał śląskim samorzą-
dowcom Andrzej Waliszewski – wicewojewoda śląski. 
Z dokumentu wynika, że 15 listopada br. upłynie termin 
składania wniosków o dofi nansowanie projektów przyszło-

rocznych zadań objętych programem. Wnioski powinny 
być kierowane do wojewody, a w przypadku propozycji 
o znaczeniu i zasięgu ponadlokalnym – do Ministerstwa  
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Pre-
ferowane będą projekty edukacyjne oraz propozycje 
oryginalnych przedsięwzięć innowacyjnych. Należy przy 
tym określić stopień zaangażowania środków własnych 
wnioskodawcy. Fundusze na realizację programu będą 
pochodzić z tzw. „rezerwy celowej”, zapisanej w projekcie 
budżetu państwa na rok 2004. Szczegółowe Informacje 
na ten temat są dostępne na stronie internetowej MSWiA 
(www.mswia.gov.pl → sprawy obywatelskie → mniejszo-
ści narodowe). (luz) 

GLIWICKIE MNIEJSZOŚCI
Muzeum w Gliwicach przygotowuje kolejną wy-

stawę z cyklu „Gliwickie mniejszości”. Ekspozycja pt. 
„Ewangelicy w Gliwicach” zostanie otwarta w czwartek, 
23 października br., o godz. 17.00 w Willi Caro. Jej 
celem jest ukazanie specyfi ki kościoła ewangelic-
kiego oraz wspólnoty gliwickich ewangelików, któ-
rzy od ponad 200 lat współtworzą historię miasta 
i w aktywny sposób przyczyniają się do jego rozwoju. 
Dzięki wystawie będzie można poznać dzieje parafi i 
ewangelickiej, a także staroluterańskiej, funkcjonującej 
w Gliwicach od 1945 roku. Pokazano je poprzez historię 
poszczególnych świątyń, sylwetki pastorów, działaczy, 
dobroczyńców oraz ślady działalności społecznej i oświa-
towej. Zgromadzono również księgi religijne, śpiewniki 
i dzieła sztuki protestanckiej. Ekspozycja będzie czyn-
na do 4 stycznia przyszłego roku.

Przewidziano dwie imprezy towarzyszące 
otwarciu wystawy: W czwartek, 23 października br., 
o godz. 19.00 w Kościele Ewangelickim przy ul. Ja-
giellońskiej rozpocznie się koncert pieśni w wykona-
niu chóru ewangelickiego z Chorzowa. W czwartek, 
30 października br., odbędzie się wykład, związany 
z tematem ekspozycji. Wygłoszą go: komisarz wystawy 
– Bożena Kubit oraz ksiądz Jerzy Samiec z gliwickiej 
Parafi i Ewangelicko – Augsburskiej. Początek – godz. 
17.00. (al)
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dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
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WYRÓŻNIENI MEDALAMI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ:
1. Lucyna CHIROWSKA - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6
2. Gustaw KOTNIS - nauczyciel Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego  
3. Helena SPYTH - nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej

ODZNACZENI SREBRNYMI KRZYŻAMI ZASŁUGI:
1. Barbara MATUŁA - wicedyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
2. Krystyna MICHALCZEWSKA - nauczycielka Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego

UHONOROWANI NAGRODAMI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU:
1. Maria CZERSKA-LAZAROWICZ - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
2. Bogna DOBRAKOWSKA - wicedyrektor Gimnazjum nr 3
3. Małgorzata SEMIK  - wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych
4. Dorota SMOLIŃSKA  - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1

WYRÓŻNIENI NAGRODAMI ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY:
1. Danuta BIELAWSKA - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
2. Elżbieta KWITEK  - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
3. Mariola MIKSIEWICZ - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 10
4. Beata PIOTROWSKA - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 7
5. Gabriela ROŚCISZEWSKA - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
6. Krystyna WIERZBICKA-RYMER - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
7. Andrzej ZIELIŃSKI - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11

UHONOROWANI NAGRODAMI PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE OŚWIATY
(PIERWSZEGO STOPNIA):

1. Halina STARUSZKIEWICZ - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
2. Barbara PODLEWSKA-JEMIELITY - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 41
3. Małgorzata PRZYBYSZEWSKA - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16
4. Jacek TARKOTA  - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38
5. Kazimiera TYMORA - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
6. Czesława TREFFLER - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
7. Krzysztof SZCZĘŚNIAK - dyrektor Zespołu Szkół Łączności
8. Andrzej ROSICKI - dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
9. Krystyna WOJARSKA - dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego

UHONOROWANI NAGRODAMI PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE OŚWIATY 
(DRUGIEGO STOPNIA):

1. Krystyna SOWA - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 32
2. Bożena MUCHA - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 8
3. Aleksandra BUKOWIEC - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 10
4. Andrzej PIECZONKA - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 16
5. Grażyna DYHDALEWICZ - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
6. Grażyna ROSŁAWSKA - dyrektor Gimnazjum nr 19
7. Aleksandra KRUK - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 28
8. Dorota IWANEK - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 40

WYRÓŻNIONA NAGRODĄ SPECJALNĄ PREZYDENTA MIASTA:
             Magdalena BUDNY  - dyrektor Domu Dziecka nr 2

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano wielu gliwickim pedagogom okolicznościowe nagrody 
i odznaczenia. Medale Komisji Edukacji Narodowej, Srebrne Krzyże Zasługi oraz nagrody ministra edukacji 
narodowej i sportu zostały wręczone w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniach 
od 8 do 10 października br. Nagrody śląskiego kuratora oświaty i prezydenta Gliwic trafi ły do rąk 
wyróżnionych nauczycieli we wtorek, 14 października br., podczas uroczystego spotkania zorganizowa-
nego w Gimnazjum nr 6 w Sośnicy.
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Krótka historia musicalu. 
Co, jak i dlaczego...

Świat teatru muzycznego zmienia się ostatnio w szalonym tempie. „Stare, dobre” 
gatunki wydają się powoli odchodzić w niepamięć, wypierane przez wielkie, widowiskowe „shows” 
– telewizyjne, estradowe, teatralne. To, co jeszcze niedawno było znanym dobrze spokojnym, 
swojskim światkiem „pięknych arii i duetów”, bombarduje nas dzisiaj mnogością efektów, wciągając 

w wir szalonej muzyki, nie pozwalając oderwać oczu od zapierającej dech w piersiach choreografi i, przyciągając krzykliwymi, 
agresywnymi reklamami. Zapominamy o „rozkoszowaniu” się muzyką, przestajemy „podziwiać” efekty sceniczne, nie śmieszą 
nas już „subtelne” dowcipy, różnie bywa z „nuceniem” ulubionych „szlagierów”. Spektakle mamy „cooltowe”, błysk, tempo 
przyciągają nas jaki nigdy dotąd, nawet najbardziej wygodne fotele teatralne nie są w stanie utrzymać nas w pozycji siedzącej 
– po prostu, „zarąbiste hiciory” dają nam z tego wszystkiego „niezły fan”.

Szyldem dla całej tej rewolucji jest jedno słowo: m u s i c a l .  To dosyć zabawne, bo zdarza się to nie pierwszy raz. 
Już kiedyś tęskniono u nas do musicalu i wystawiano musicale, już kiedyś był on ikonką Zachodu, wszystkiego tego, co 
w kulturze świeże i ożywcze. Tyle że jeśli kiedyś ta tęsknota wyrażała się w dziesiątkach deklaracji i wypowiedzi, za którymi 
zgrzebna teatralna rzeczywistość nadążała z wielkim trudem i niewielką skutecznością, tak teraz wszystko się odwróciło. Nagle 
otwarliśmy się na nowoczesny teatr muzyczny, szybko nadrobiliśmy zaległości i bez zbędnego biadolenia wzięliśmy się za 
wystawianie coraz to bardziej spektakularnych „produkcji”. 

Ten powiew światowości dotarł również do Gliwic. W GTM staramy się, żeby każdy z widzów mógł znaleźć coś dla 
siebie, dlatego wielką wagę przywiązujemy do klasycznych form teatru muzycznego. Jednak nasi stali bywalcy wiedzą, że
i u nas można posmakować tego, co aktualnie „na topie”. Jako pierwsi w Europie pozwoliliśmy widzom „wrzucić luz” z „Footloose”, 
to u nas zabrzmiało po raz pierwszy w Polsce kultowe „Chicago”, mamy też w zanadrzu kilka kolejnych niespodzianek… 

W musicalu najbardziej fascynujące jest to, jak wchłania on kolejne trendy muzyki popularnej, jak ciągle pozostaje 
„nowoczesny”, jednak równie interesująca jest jego historia – kolejne klasyczne okresy, które wydawały na świat niezapomniane 
muzyczno-teatralne arcydzieła. Niedawno wystawiliśmy „Hello, Dolly!” – „klasykę klasyki” musicalu, jak się okazało, nadal 
atrakcyjną dla publiczności, świetny materiał na nowoczesne i spektakularne widowisko. „Dolly” to w Stanach Zjednoczonych 
tytuł równie dobrze znany, jak u nas „Wesele”. Musical jest jedynym rdzennie amerykańskim gatunkiem teatralnym, nic więc 
dziwnego, że jego wzięcie wśród Amerykanów niemalże dorównuje popularności basebolu i koszykówki. Amerykanie znają 
musical na wylot – stąd ciągła obecność musicalowych motywów we wszystkich przejawach amerykańskiej kultury – od sit-
comów po Woody Allena.

 Nieco gorzej jest ze znajomością musicalu w Polsce. A skoro to na nim zaczyna opierać się teatr muzyczny, przydałoby 
się nadrobić zaległości. Stąd pomysł cyklu krótkich tekścików na temat historii musicalu. Chciałbym w nich opisać kilka 
najważniejszych jej punktów: dzieła czy dziełka, które przyczyniły się do jego powstania, najbardziej znane utworów, anegdoty 
z nimi związane – przybliżyć czytelnikom „MSI” to, co w nich najciekawsze i najbardziej godne zapamiętania. Mam nadzieję, że 
dzięki temu widzowie GTM z tym większą przyjemnością będą oglądać musicale, które znajdują się w naszym repertuarze.

Pierwszy artykulik z cyklu ukaże się już za tydzień – opowiem Państwu o tym, jak powstał pierwszy musical na świecie. 
„Czarny szachraj” – taki był jego tytuł, a że „szachrajstwem” jest nawet jego „pierwszeństwo”, sami się Państwo przekonają…

Jacek Mikołajczyk

DATA GODZINA SPEKTAKL

15 października 2003 r. (środa) 9.30
11.30

IV JESIENNE TEATRAŁKI – „MR SCROOGE”
Teatr „Banialuka” z Bielska-Białej

17 października 2003 r. (piątek) 19.00 „FOOTLOOSE – WRZUĆ LUZ !”
gościnnie: grupa breakdance z fi lmu Dagmary Drzazgi „Bobrek Dance”

18 października 2003 r. (sobota) 19.00 „FOOTLOOSE – WRZUĆ LUZ !”
19 października 2003 r. (niedziela) 18.00 „HELLO, DOLLY !”
21 października 2003 r. (wtorek) 10.30 „FOOTLOOSE – WRZUĆ LUZ !”
21 października 2003 r. (wtorek) 19.00 „FOOTLOOSE – WRZUĆ LUZ !”
22 października 2003 r. (środa) 10.30 „FOOTLOOSE – WRZUĆ LUZ !”
24 października 2003 r. (piątek) 19.00 Recital Michała Bajora
25 października 2003 r. (sobota) 18.30 „HELLO, DOLLY !”

26 października 2003 r. (niedziela) 18.00 „HELLO, DOLLY !”
30 października 2003 r. (czwartek) 18.30 „ZORBA”

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

R E P E R T U A R
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SPÓR O NICEĘ
 Od dłuższego czasu trwają liczne dyskusje nad projektem unijnej konstytucji. Strona polska zdecydowa-
nie popiera ustalenia przyjęte na szczycie nicejskim w 2000 r., nie uwzględnione w projekcie Traktatu Konstytucyjne-
go. Czy spór o Niceę jest słuszny? Czy warto ryzykować konfl iktem i nie godzić się na kompromis?  
W Nicei przyznano nam 27 głosów w Radzie UE, co stanowi dużą siłę decyzyjną - na równi z największymi państwa-
mi członkowskimi. Przygotowany projekt Traktatu nie uwzględnia aż tylu głosów; zmniejsza ilość głosów w Radzie 
UE prawie o połowę. Decyzje miałyby zapadać większością liczby państw, jednak większość ta musiałaby reprezen-
tować przynajmniej 60 procent ludności Unii Europejskiej, co zmniejsza status Polski przy podejmowaniu decyzji. 
Pozostałe punkty sporne dotyczące Traktatu Konstytucyjnego to:  wprowadzenie zapisu odwołującego się do tradycji 
chrześcijańskich w preambule konstytucji, zablokowanie możliwości tworzenia w UE innych sojuszów wojskowych 
będących konkurencją w stosunku do NATO oraz przyznanie każdemu Państwu członkowskiemu prawa do posiada-
nia komisarza w Komisji Europejskiej. 
W Europie  pozytywnie ocenia się projekt konstytucji. Również kwestia podziału głosów w Radzie UE pro-
porcjonalnie do liczby ludności danego państwa nie budzi specjalnych kontrowersji. Nie możemy zapomnieć 
o tym, że nasza przyszła obecność w strukturach Unii Europejskiej to nie tylko odpowiednia liczba głosów 
w Radzie, to również bardzo istotne głosy w Parlamencie Europejskim i pozostałych urzędach, które to gwarantuje 
nam Traktat Konstytucyjny. 
Po tak wielu latach starań, oczekiwań i nadziei powinniśmy zacząć patrzeć na wspólną Europę z coraz większym 
optymizmem. Obrońcy systemu nicejskiego, gotowi za niego umierać, powinni zrozumieć, że nie wszystko da się 
osiągnąć za wszelką cenę. Nowa konstytucja jest konieczna, by Unia prawidłowo funkcjonowała po rozszerzeniu 

o nowe państwa.           
Aleksandra Śnieżek-Drapała

O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
 Warunkiem sprawnego funkcjonowania Unii Europejskiej jest posiada-
nie dobrze zorganizowanej administracji. Jedną z instytucji, o której słyszymy 
najczęściej jest Parlament Europejski z siedzibami w Strasbourgu, Brukseli 
i Luksemburgu. Od razu nasuwa się pytanie dlaczego ta instytucja ma aż 
trzy siedziby? Otóż odpowiedzi trzeba poszukać w korzeniach jej powstania. 
Parlament Europejski został utworzony przez zjednoczenie trzech wspólnot: 
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (powstałej w 1952 r. w Luksemburgu), 
Europejskiej Wspólnoty Atomowej (1958 r., Bruksela) i Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej (1958 r., Bruksela). Wybór Strasbourga na siedzibę Parlamentu 
był wyrazem francusko-niemieckiego pojednania. 
Parlament Europejski to instytucja, w której posłowie dysponują uprawnieniami 
podobnymi do tych, które posiadają w swoich parlamentach narodowych. Naj-
ogólniej mówiąc Parlament ma trzy główne uprawnienia: do współdecydowania 
o przyjmowaniu różnych aktów (wraz z Radą Europy), do przyjmowania bu-
dżetu na następny rok oraz do kontroli władzy wykonawczej, czyli kontroli całej 
działalności wspólnoty jaką jest Unia Europejska. 
Piętnaście państw jest reprezentowanych przez 626 posłów, którzy są wybiera-
ni w swoich państwach raz na 5 lat. O tym, ilu deputowanych z danego państwa 
będzie zasiadało w Parlamencie, decyduje liczba ludności danego kraju (ilość 
miejsc w Parlamencie jest proporcjonalna do liczby ludności).
Jak w prawie każdym parlamencie posłowie reprezentują różne ugrupowania. 
Najbardziej liczebnym z nich jest EPP (Frakcja Europejskiej Partii Ludowej 
i Europejskich Demokratów).
Od kilku miesięcy Polskę w Parlamencie Europejskim reprezentuje 53 obser-
watorów – członków polskiego sejmu i senatu. Ich uprawnienia są niemalże 
identyczne jak tych, którzy są już posłami w Parlamencie. Podstawową różnicą 
jest brak uprawnień do głosowania. 

Marta Furtak

LAUREACI 
W STRASBURGU

W dniach 21-25 września 
40 laureatów tegorocznej edycji 
konkursu „Wygraj Strasburg”, 
organizowanego przez Śląski 
Związek Gmin i Powiatów i Stowa-
rzyszenie Akademia Edukacji Eu-
ropejskiej, wyjechało do Strasbur-
ga. Pokonali oni 150 konkurentów 
z 17 gmin naszego województwa. 
Wśród zwycięzców byli również 
Gliwiczanie: Andrzej Parecki, Be-
ata Wasylkiewicz, Kamil Woźniak, 
Katarzyna Wilk, Tomasz Żelezny.

Główną atrakcją wyjazdu była 
wizyta w Parlamencie Europej-
skim, gdzie uczniowie spotkali się 
z Toonem Streppelem, dyrektorem 
Biura Parlamentu Europejskiego 
w Warszawie, oraz Jerzym Pieniąż-
kiem, senatorem RP – obserwato-
rem w Parlamencie Europejskim. 
Młodzież szczególnie zaintere-
sowana była możliwością pracy 
w instytucjach unijnych, a także stu-
diowaniem w krajach europejskich. 

Katarzyna Lukoszek
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POLACY NA UNIJNYCH POSADACH
We wszystkich instytucjach Unii Europejskiej pracuje łącznie ok. 25 tysięcy osób. W samej Komisji Europejskiej 

zatrudnionych jest 17 tysięcy urzędników i pracowników pomocniczych. Nie jest to duża liczba - w państwach „pięt-
nastki” mieszka 375 milionów obywateli, tak więc na każde sto tysięcy obywateli Unii przypada zaledwie 7 urzędni-
ków unijnych. Po wstąpieniu naszego kraju do Unii pracę w unijnych urzędach będą mogli rozpocząć również Polacy. 
Zostaną zatrudnieni pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury konkursowej, jaka obowiązuje wszystkich oby-
wateli Unii starających się o posadę w jednej z ośmiu instytucji Wspólnoty: Komisji Europejskiej, służbach Parlamentu 
Europejskiego, Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, Sądzie 
Pierwszej Instancji, Trybunale Obrachunkowym oraz Sekretariacie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów. Pracownicy instytucji dzielą się na cztery kategorie (pracownicy merytoryczni, biurowi, pracownicy sekre-
tariatów, techniczni). Wymagania dotyczące kandydatów ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Unii. W przypadku 
pracowników merytorycznych niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych i odpowiedniego 
doświadczenia zawodowego. Egzaminy pisemne będą odbywały się w Polsce, a ustne w Brukseli. Postępowanie 
konkursowe oprócz sprawdzianu wiedzy obejmuje egzamin ze znajomości drugiego, oprócz macierzystego, języka 
urzędowego Unii. Po przyjęciu do Unii nowych państw utworzone zostaną również stanowiska nie objęte konkursem. 
Będą to m.in. stanowiska asystentów posłów do Parlamentu Europejskiego. 

We wrześniu Europejskie Biuro Selekcji Kadr (EPSO) ogłosiło otwarty nabór kadr dla obywateli krajów przystę-
pujących do Unii Europejskiej w ramach konkursów. Określono wstępne  terminy konkursów:

• EPSO/LA/11/03 - asystenci tłumaczy LA8 - testy selekcyjne oraz testy pisemne odbędą się 27.XI br.,
• EPSO/C/8/03 - sekretarze C5/C4 - testy selekcyjne oraz testy pisemne odbędą się 28.XI br.,
• EPSO/A/8/03 - asystenci administratorów - testy selekcyjne oraz testy pisemne dla poszczególnych specjaliza-
cji odbędą się w następujących terminach: specjalizacja 3 „ekonomia” oraz specjalizacja 4 „auditing” – 11.XII br., 
specjalizacja 1 „europejska administracja publiczna” oraz specjalizacja 2 „prawo” – 12.XII br. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://europa.eu.int/epso/competitions/published_en.cfm 

Katarzyna Lukoszek

NEWS
20.IX odbyło się na Łotwie refe-
rendum w sprawie przystąpienia 
do UE. W głosowaniu wzięło 
udział 72,5 % uprawnionych 
– „za” opowiedziało się 67 %. 

***
Minister ds. europejskich Da-
nuta Hübner jest kandydatem 
do tytułu „Europejczyka Roku” 
w kategorii „mąż stanu”, przyzna-
wanego przez czytelników bruk-
selskiego tygodnika „European 
Voice”. Została wytypowana do 
nagrody za rolę w przekonywaniu 
Polaków do głosowania za człon-
kostwem w UE. Rywalami Polki 
są: premier Wielkiej Brytanii Tony 
Blair, prezydent Francji Jacques 
Chirac, premier Luksemburga 
Jean-Claude Juncker i wice-
premier Włoch Gianfranco Fini. 
Głosować można m.in. poprzez 
Internet: www.ev50.com. (KL)

SPECJALISTA DS. UE?
Zadań związanych z dostosowaniem różnych dziedzin do standardów unij-

nych jest wiele, stąd duże zapotrzebowanie na wykwalifi kowanych specjalistów 
– zarówno w administracji państwowej, jak i przedsiębiorstwach.

Wbrew zapowiedziom przeciwników integracji, w Polsce nie rośnie biuro-
kracja związana z wejściem do Unii Europejskiej. Zadania związane z przysto-
sowaniem Polski do członkostwa w Unii wypełnia obecnie 11 tys. urzędników. 
Dla porównania - w Czechach, państwie o mniejszej liczbie ludności, takich 
urzędników jest ponad 100 tys. W Polsce na 100 tys. mieszkańców przypada 
średnio 9 urzędników zajmujących się sprawami integracji, podczas gdy np. 
w Hiszpanii - 23, a we Francji – 45. Przewiduje się, że od 2005 r. w Polsce 
zwiększy się liczba etatów dla urzędników zajmujących się unijnymi kwestiami. 
Powstające stanowiska to konieczność, wynikająca z nowych obowiązków, 
jakie zostały nałożone na urzędy administracji państwowej i służby publiczne. 
Szczególnie cenieni są specjaliści posiadający doświadczenie w pozyskiwaniu 
środków z funduszy europejskich PHARE, SAPARD i in. Bogata jest oferta fi rm 
szkoleniowych, które w kilka godzin obiecują przekazać nie tylko wiedzę na 
temat funduszy pomocowych, ale także nauczyć wypełniania wniosków. Sytu-
ację na rynku pracy wykorzystują też uczelnie wyższe, które otwierają kierunki 
studiów, związane z tematyką europejską. Zdarza się, niestety, że najbardziej 
„europejska” okazuje się nazwa kierunku, natomiast program i poziom kształ-
cenia pozostawiają wiele do życzenia.

Katarzyna Lukoszek

Zapraszamy na naszą stronę: www.euroscola.gliwice.pl



O G Ł O S Z E N I A

WYNIKI WYBORÓW DO RAD OSIEDLOWYCH W GLIWICACH, 
PRZEPROWADZONYCH W NIEDZIELĘ, 5 PAŹDZIERNIKA 2003 r.

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedlowych w Gliwicach, w składzie usta-
lonym uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IX/140/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r., na podstawie  dostar-

czonych wyników głosowania w poszczególnych obwodach, ustaliła następujące wyniki wyborów:

Do Rady Osiedlowej 
BOJKÓW wybrani 
zostali:
KOSZKA MIECZYSŁAW - 107
SŁABOŃ WIESŁAW - 71
OLEKSY MARIAN - 67
AUGUŚCIAK ZBIGNIEW - 65
WOLAŃSKA WIOLETA - 63
LESZCZYŃSKI MARIUSZ - 60
POTOCKI ADAM - 54
KOSTELECKI STANISŁAW - 53
ŁUGOWSKI ANDRZEJ - 51
BOSAKOWSKA BARBARA - 45
MAŁEK KRZYSZTOF - 43
SŁOCKI MIECZYSŁAW - 43
STERNAL JACEK - 42
GRABOŚ KRZYSZTOF - 40
SĄSIADEK EDWARD - 37

Do Rady Osiedlowej  
WILCZE GARDŁO 
wybrani zostali:
ŻELAZO  RÓŻA - 101
JURECZKO  ALEKSANDRA -  90
KUPKA  ROZALIA -  90
KASPRZAK  RYSZARD -  81
KASPRZAK  DARIUSZ -  80
OGÓREK  PAWEŁ -  72
SIUDA  MIROSŁAW -  71
SZENDZIELORZ  PIOTR -  70
LATOSZEK  WALDEMAR -  69
ZDANOWICZ  JACEK -  63
LICHWA  PIOTR -  60
BUDKOWSKI  MAREK -  55
BORKOWSKI  ROMAN -  53
ŻAK  JANUSZ -  51
ŁUCZAK  DARIUSZ -  49

Do Rady Osiedlowej  
TRYNEK  wybrani 
zostali:
CYZ  TADEUSZ - 35
KAMIŃSKA  ELŻBIETA - 32
SIDOR  MIECZYSŁAW - 31
ŚCISŁO  ZYGMUNT - 30
WARCHAŁOWSKA  
ELŻBIETA - 30
DĘBIEC  ZOFIA - 29
MUZYKA  BARBARA - 28

CHWOŁKA  JAN - 26
PIOTROWSKA  MARIANNA - 25
SZYGUŁA  REGINA - 24
SZYMIK  KRYSTYNA - 22
WASYLEWSKI  
KRZYSZTOF - 21
KOSZELA  KRZYSZTOF - 20
WILEŃSKI  KAZIMIERZ - 19
KAPKO  JÓZEFA - 18

Do Rady Osiedlowej 
SOŚNICA wybrani 
zostali:
LIS  WIESŁAW  - 217
MIŁKOWSKI  ROCH  - 208
GORCZEWSKI   ZBIGNIEW  - 179
BASSEK   MARCIN - 168
NOWAK  HENRYK - 161
GORIWODA  DARIUSZ  - 156
SKOCZYLAS  
FRANCISZEK  - 148
ZIELEŃ  JERZY - 148
HOFFMANN  MARIUSZ - 144
BORC  MAŁGORZATA - 140
WALASEK  WALDEMAR - 139
NECIUK  KAZIMIERZ - 137
MAJDA  KAZIMIERZ - 133
SOBOCKI  JERZY - 126
BURAS  ANDRZEJ - 124
HISZPAŃSKI  MIROSŁAW - 124
KAZULA  JERZY - 119
WOŹNIAK  JAN - 115
GULAK  BOGDAN - 114
STASIŁO  AGNIESZKA - 114
MROŻEK  JÓZEF - 113

Do Rady Osiedlowej 
SIKORNIK wybrani 
zostali:
DRAGON DOMINIK - 222
FASZCZEWSKI MAREK - 203
LISZKA TOMASZ  - 181
TURSKI ANDRZEJ  - 177
KIELEMNIK ŁUKASZ  - 171
KLUSKA RENATA  - 157
KLUSKA JAROSŁAW  - 155
JĘCHOREK DOROTA  - 145
BARAŃSKA-WESOŁY 
MAŁGORZATA  - 90

KORBEL ALICJA  - 74
SŁUPEK STANISŁAW  - 70
CISZEK JAN  - 59
JANICKA JOANNA  - 58
GAWLIK KATARZYNA  - 57
MIŚKIEWICZ KRZYSZTOF  - 55

Do Rady Osiedlowej 
OSTROPA wybrani 
zostali:
GWÓŹDŹ KRYSTYNA - 261
WYSOCKI JOACHIM - 242
GWÓŹDŹ ZYGMUNT - 240
MAGIERA GERARD - 239
PAWLICZEK MARIA - 234
DZIWIOR JÓZEF - 226
HOLIK JAN - 211
MAGIERA EDWARD - 211
NOWAK RENATA - 189
GALONSKA ALFRED - 189
GWÓŹDŹ ŁUKASZ - 188
PUSZER HENRYK - 187
WIECZOREK ANDRZEJ - 165
TIMLER TOMASZ - 161
TKOCZ URSZULA - 141
                 
Do Rady Osiedlowej 
OBROŃCÓW POKOJU 
wybrani zostali:
WIECZOREK  JAROSŁAW - 62
SOKOŁOWSKI  KAMIL - 47
ZARZYCKI  DOMINIK - 42
SIEMKO-ZIEJA  URSZULA - 41
DZIURA STANISŁAW - 34
KŁYŚ  RYSZARD - 32
CAR MARIA - 26
SUPERAT  BOGUSŁAW - 26
STRASZAK  DANUTA - 25
TUREK  BARBARA - 25
WILK  RADOSŁAW - 22
ZARZYCKI  NORBERT - 22
WIDERA JACEK - 20
WILK  JACEK  STANISŁAW - 19
GABRYSIAK  JERZY - 18

Do Rady Osiedlowej 
ŁABĘDY wybrani 
zostali:
NOSIŁA ELŻBIETA  - 81

MACH JOLANTA - 78
EJMOCKA DANUTA  - 72
BOGULSKI HENRYK - 57
GRABAS ZDZISŁAWA  - 57
WRONA TADEUSZ - 55
MIZERA EWA  - 51
RADZIK ZBIGNIEW  - 49
KAŁUŻNA ANNA - 47
MOKRZYCKA-MICHALSKA 
KATARZYNA - 46
BUGAJSKI JAN - 45
DIETRICH JAN  - 45
KOŁEK JOANNA  - 45
GRZECHCA STEFANIA  - 43
PRANDZIOCH ELŻBIETA - 42

Do Rady Osiedlowej 
LIGOTA ZABRSKA 
wybrani zostali:
CIEKAŃSKI ADAM - 88
SUDOŁ EDWARD - 86
KOCHOŃ JERZY - 80
GRABIEC MARCIN - 72
ZIACH EUGENIUSZ - 67
BOROK ADRIAN - 66
BUCHTA REINHOLD - 62
KOŃCZEWSKI SEBASTIAN - 62
ŚWITAŁA WALDEMAR - 62
SPYT SŁAWOMIR - 61
BRUZDEWICZ MARIUSZ - 59
PASIERB KRZYSZTOF - 58
WILIMSKI JERZY - 54
PORĘBSKI RADOSŁAW - 49
SIWOŃ MARIAN - 44

Do Rady Osiedlowej  
KOPERNIK wybrani 
zostali:
WALTER-ŁUKOWICZ 
GRAŻYNA - 189
SARLIŃSKI KRZYSZTOF - 185
STABIK DOROTA - 184
KRZYŻANOWSKI JAN - 175
KAPUŚCIŃSKI WITOLD - 174
MATUSIAK ZDZISŁAW - 169
PODMAGÓRSKA ZOFIA - 167
HRYNIEWICKI JULIAN - 157
LASOŃCZYK MARIA - 146
BŁASZCZYK MARIAN - 143
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KOMUNIKATY JEDNOSTEK MIEJSKICH 
pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest w serwisie internetowym urzędu miejskiego 

na stronie www.um.gliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 

rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Bernardyńskiej 73 i ul. Bernardyńskiej 75 w Gliwicach
Termin składania ofert: 24 października 2003 r. do godz. 8.00
Termin otwarcia ofert: 24 października 2003 r. o godz. 10.00

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Fredry 6, zawiadamia, że organizuje przetarg nieograniczony, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na zakup wraz z dostawą sprzętu sportowego

Termin składania ofert: 27 października 2003 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 27 października 2003 r. o godz. 10.00

Zespół Szkół Łączności im. Prof. S. Fryzego w Gliwicach, ul. Warszawska 35, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego na montaż wymiennikowni ciepła wraz z robotami towarzyszącymi

Termin składania ofert: 22 października 2003 r. do godz.9.00
Termin otwarcia ofert: 22 października 2003 r. o godz. 10.00

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji 
projektowej budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi przy ul. Jasnej w Gliwicach na działce nr 6/9

Termin realizacji: 28 lutego 2004 roku.
Wadium nie występuje.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia (20 zł) można 
odebrać w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, 
stanowisko do spraw zamówień publicznych w godz. 7.30 – 15.30 
lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Pracownicy Referatu 
Mieszkaniowego tel. 239-13-33, 239-13-34.
Termin składania ofert: 27 października 2003 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 27 października 2003 r. o godz. 11.00 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach pok. nr 254.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązu-
jących preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprze-
dzone wstępną kwalifi kacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi 
określone w specyfi kacji istotnych warunków zamówienia oraz 
wymogi określone w art. 22 ustawy o zamówieniach publicz-
nych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenia 
(w %):  
cena – 80 %, 
walory architektoniczne – 20 %.

O G Ł O S Z E N I A
OLESZCZUK EWA 
BARBARA - 134
WERBOWSKA FELICJA - 134
TOPORKIEWICZ PIOTR - 129
BUCHTA JACEK - 122
FIGIEL ANDRZEJ - 121

Do Rady Osiedlowej
CZECHOWICE 
wybrani zostali:
BISKUPEK JAN - 64
GANSCZYK JOACHIM - 63
GAŁĄSKA JERZY - 59
JATA JADWIGA - 59
WYCIŚLIK WALDEMAR - 56
BLESS EWA - 53

GAŁĄSKA PIOTR - 51
KASZA HUBERT  - 48
ZUBEK ROBERT - 48
PUCH MARIA  - 40
ZIENTEK BERNARD - 40
KNOPIK ARNOLD - 39
SZELKA ANDRZEJ - 36
PLUSZKE ANDRZEJ - 35
SONEK HUBERT - 30
  
Do Rady Osiedlowej 
BRZEZINKA wybrani  zostali:
ŁOŚ JÓZEF - 203
WOJKOWSKI ANTONI - 156
ŻUR ANDRZEJ - 134
KAPEK MARCIN - 125

MALCZYK JÓZEF - 124
CZECH RYSZARD - 123
ŻYMEŁKA ALOJZY - 118
MERMON ARTUR - 107
MARCINKOWSKI JERZY - 94
RZEPKA JAN - 91
TREFFLER CZESŁAWA - 87
LANGER CECYLIA - 77
KRUPA ROBERT - 74
POLLOCZEK TERESA - 72
DZIURDZIA ZYGMUNT - 69

Do Rady Osiedlowej 
ŻERNIKI wybrani zostali:
HENEL-URUSKA ALICJA - 92
MARSCHNER LUCJAN - 82

KONIECZNY ADAM - 79
KORCZYŃSKA IRENA - 79
ZAWADIAK MAŁGORZATA - 68
PEICK IRENA - 66
MERCIK STEFAN - 65
GRABOWIECKI TADEUSZ - 64
RUDNICKA HALINA - 58
GABRYSZ KRZYSZTOF - 53
BOROWIEC TERESA - 51
SIUPKA ZYGMUNT - 51
STASZULONEK 
ALEKSANDER - 51
FRANIEL STANISŁAW - 49
WŁOCH ADAM - 46
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Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gliwice o terminie sesji Rady Miejskiej 
w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów  dotyczących zmiany 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 15 z 1999 r., poz. 139, z późniejszymi zmianami) w związku 
z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 
2003 r., poz. 717) – podaje się do publicznej wiadomości, że 
dnia 23 października 2003 r. o godz. 15.00 w sali nr 137 Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której 
przedmiotem będzie rozpatrzenie nieuwzględnionych zarzutów 
i protestów zgłoszonych do następujących projektów zmian 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice:

1. projekt zmiany planu, która stanowi realizację Uchwały 

o Nr  XXXVI/842/02 z dnia 21.03.2002 r. Rady Miejskiej 
w Gliwicach i dotyczy fragmentu terenu pod DTŚ 
– połączenie ulicy z projektowaną autostradą A-1 
i połączenie Gliwic z pozostałą częścią Katowickiego 
Zespołu Metropolitarnego,

2. projekt zmiany planu, która stanowi realizację Uchwały 
Nr  XXXIV/786/02 z dnia 17.01.2002 r. Rady Miejskiej 
w Gliwicach i dotyczy przebiegu ulicy głównej jako Drogowej 
Trasy Średnicowej od rzeki Kłodnicy do ul. Franciszkańskiej, 
przebiegu fragmentu autostrady A-1, powiązania DTŚ 
z autostradą oraz istniejącymi ulicami w tym rejonie miasta 
Gliwice jak również ustalenia sposobu zagospodarowania 
terenów przyległych do Drogowej Trasy Średnicowej 
i autostrady.  

O G Ł O S Z E N I A
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gliwice o terminie sesji Rady Miejskiej 

w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów  dotyczących zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 
z późniejszymi zmianami) – w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz.717) - podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 
23 października 2003 r. o godz. 15.00 w sali nr 137 Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem 

będzie rozpatrzenie zarzutów i protestów zgłoszonych do projektu 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla terenu obejmującego północną część 
miasta, stanowiącego dzielnicę Czechowice w Gliwicach.
Zmiana ta stanowi realizację Uchwały Nr XXIX/646/01 z dnia 
31 maja 2001 r. Rady Miejskiej w Gliwicach ws. przystąpienia 
do sporządzania zmiany planu dla ww. obszaru.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gliwice o terminie sesji Rady Miejskiej 
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 
15 z 1999 r., poz. 139, z późniejszymi zmianami) w związku z 
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 
2003 r., poz. 717) – podaje się do publicznej wiadomości, że 
dnia 23 października 2003 r. o godz. 15.00 w sali nr 137 Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej, 
której przedmiotem będzie uchwalenie następujących zmian 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice:

1. zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla ustalenia przebiegu 
ulicy głównej ruchu przyspieszonego na odcinku A-B od 
rzeki Kłodnicy do granicy podziału administracyjnego 
pomiędzy Gminą Gliwice i Gminą Zabrze.

2. zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice  fragmentu terenu pod 
gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze – Gliwice

3. zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla ustalenia przebiegu 
ulicy miejskiej na odcinku od ulicy Pszczyńskiej do 
granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminą 
Gliwice i Gminą Gierałtowice.

4. zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszarów 
położonych:

- przy ul. Lipowej  
- przy ul. Św. Marka  
- pomiędzy ul. Dworską i ul. Zbożową
- przy ul. Żabińskiego
- pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Mikołowską
-  pomiędzy ul. Mikołowską i ul. Wrocławską.
- pomiędzy ul. Dworcową i ul. Wrocławską.

  Na antenie Polskiego Radia Katowice (102,2 MHz) emitowane są cykliczne programy,  
poświęcone tematyce gliwickiej: 

♦ w każdy piątek  o godz. 16.50 – „Dźwięk dobry”,
♦ w każdą sobotę o godz. 8.20 – „Sport dla wszystkich”, 
♦ w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 16.45 – „Gliwice na 102 i 2”.



O G Ł O S Z E N I A
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Prezydent Miasta Gliwice ogłasza 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie informatyzacji materiałów powiatowego 
zasobu geodezyjnego i kartografi cznego z obszaru miasta Gliwice

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 grudnia 2003 r.

Specyfi kację warunków zamówienia można odebrać w Biurze Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na stanowisku 
ds. zamówień publicznych. Informacji związanych z niniejszym 
zamówieniem udziela się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy 
ul Zwycięstwa 21, w pokoju 409 - tel. (0-32) 239-13-39.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego na stanowisku ds. zamówień publicznych w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21, w terminie do 20 października 2003 roku do 
godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi 20 października 2003 roku o godz. 10.00 

w siedzibie zamawiającego w Gliwicach przy ul Zwycięstwa 21, 
w pokoju 254.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji 
krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwa-
lifi kacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymo-
gi określone w specyfi kacji warunków zamówienia, określone
w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz udzielą dwu-
letniej gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru koń-
cowego.

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

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót rozbiórkowych, 
polegających na demontażu konstrukcji stalowej oraz pokrycia z płyt dachowych istniejącego 

Budynku Warsztatów w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35 
w zamian za odzysk zdemontowanych elementów

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2003 r.
Specyfi kację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł  moż-
na odebrać w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesan-
tów, parter – stanowisko ds. zamówień publicznych, w godz.  7.30-
15.30 (w czwartki do 18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfi kacji istotnych 
warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, BOI – stanowisko ds. zamówień 
publicznych, tel. 239-12-56 , faks: 231-27-25.
Termin składania ofert: 20 października 2003 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, stanowisko 
ds. zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert: 20 października 2003 r. godz. 11.00 w sali 
sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązują-
cych preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone 
wstępną kwalifi kacją. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, któ-
rzy spełniają wymogi określone w specyfi kacji istotnych warunków 
zamówienia oraz wymogi określone w art. 22 ustawy o zamówie-
niach publicznych.

Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 
(w %): zapłata – 100 %.

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, 
poz. 543 z poź. zm./ Prezydent Miasta Gliwice informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21, podane zostały do publicznej wiadomości wy-
kazy zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia:

− nr 306 do 30 października 2003 r.,
− nr 319 do 30 października 2003 r.

Ponadto podany został do publicznej wiadomości wykaz zawierają-
cy nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę:

- nr 316 do 23 października 2003 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych 
roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

Krystyna Sufl eta

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gliwice

W związku z nie rozstrzygnięciem trzech kolejnych przetargów 
na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gliwicach przy 
ul. Traugutta 15-17 o pow. użytkowej 32,32 m2 wraz z oddaniem 
w wieczyste użytkowanie ułamkowej części działki nr 50/3, 
ark.m.16, obręb Szobiszowice KW 38205 – Prezydent Miasta 
zaprasza dnia 21.10.2003 r. o godz. 10.00 do wzięcia udziału 
w rokowaniach mających na celu zbycie przedmiotowego lokalu. 

Lokal znajduje się w suterenie budynku z wejściem od ulicy 
Traugutta 15, posiada instalację elektryczną, wodociągową, 
kanalizacyjną i gazową.

Wszelkie informacje udzielane będą w pokoju 430 na IV piętrze 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. 239-12-21. 

Cena wywoławcza do negocjacji: 17.670,00 zł.
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Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 
w PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12, pokój  105,  w  godzinach od  8.00 do  14.30.

- frezer – wykształcenie zawodowe, min. 4 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,

- handlowiec – wykształcenie średnie, samochód, miejsce pracy: teren Śląska,

- kierowca – prawo jazdy kat. C, E, min. 2 lata doświadczenia, teren kraju,

- kucharz – wykształcenie zawodowe gastronomiczne, doświadczenie, miejsce pracy: 
Gliwice,

- mechanik samochodów osobowych – wykształcenie średnie, absolwent, miejsce pracy: 
Gliwice

- monter urządzeń pomiarowych – wykształcenie średnie lub wyższe, min. 2 lata 
doświadczenia, znajomość języka niemieckiego, miejsce pracy: Gliwice,

- monter-kierowca (okna, rolety, bramy) – wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. C, 
miejsce pracy: teren Śląska,

- murarz – wykształcenie zawodowe, min. 2 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,

- operator wytaczarki – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca – wykształcenie średnie handlowe, doświadczenie, minimum sanitarne, 
umiejętność obsługi kas fi skalnych, miejsce pracy: Gliwice,

- sprzedawca – wykształcenie zawodowe handlowe, doświadczenie, miejsce pracy: 
Knurów,

- ślusarz-spawacz elektryczny – wykształcenie zawodowe, min. 2 lata doświadczenia, 
uprawnienia dozorowe, miejsce pracy: Gliwice,

- technik budowlany – wykształcenie średnie, doświadczenie, uprawnienia budowlane, 
prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: teren Śląska,

- tokarz – wykształcenie zawodowe, min. 4 lata doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,

- tokarz-frezer – wykształcenie zawodowe, min. 4 lata doświadczenia, uprawnienia 
operatora suwnic (3S), miejsce pracy: Gliwice,

- tynkarz (ocieplanie budynków) – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce 
pracy: Gliwice.

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

KINO AMOK
 15 – 16 października 
„Daleko od nieba” (godz. 
16.00, 18.00), „Zabawy 
z bronią” (godz. 20.00)

 17 – 23 października: 
„Basen” (godz. 18.00, 
20.00), „Zabawy z bronią” 
(godz. 16.00)

KINO TEATR “X”

 15 – 16 października: 
„Pogoda na jutro” (godz. 
18.15, 20.00)

 17 – 23 października: 
„American Pie: Wesele”  
(godz. 18.00, 20.00)

KINO BAJKA

 15 – 16 października:  
„Spirited. W krainie 
bogów”  (godz. 16.00), 
„Pewnego razu w Meksy-
ku. Desperado 2”  (godz. 
18.00, 20.00)

 17 – 23 października:  
„Kill Bill. Część I”  (godz. 
16.00, 18.15, 20.30)


