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W początkach XXI wieku Gliwice stają się rozległym placem budowy. W mieście 
postanowiono zrealizować duże inwestycje komunikacyjne, których na taką skalę 
jeszcze nie prowadzono. W pierwszej kolejności powstaje autostrada A4, która – jak 
wiadomo – będzie obsługiwać ruch na trasie z Niemiec do Ukrainy. Arteria spełni 
również istotną funkcję lokalną i regionalną. Przejmie rolę autostradowej obwodnicy 
miast aglomeracji górnośląskiej. Plany przewidują także budowę autostrady A1, która 
w naszym kraju połączy Trójmiasto z miejscowością Gorzyczki na granicy polsko-
czeskiej. Będzie ona częścią europejskiej arterii, łączącej Skandynawię (komunikacja 
promowa przez Bałtyk) z Bałkanami. Te dwa transeuropejskie korytarze transportowe 
będą się przecinały na obrzeżach Gliwic. 

Taka lokalizacja obydwu autostrad nie jest dziełem przypadku. Miejskie i regionalne 
władze samorządowe podejmowały wieloletnie wysiłki, by tak się właśnie stało. 
Długotrwałe starania przyniosły oczekiwany skutek. Warto przypomnieć, że według 
pierwotnych zamierzeń autostrada A1 miała przebiegać na terenie Śląska w innym 
zupełnie miejscu, między Katowicami a Chorzowem.

Usytuowanie przelotowych arterii komunikacyjnych będzie mieć dla miasta istotne 
znaczenie, porównywalne wręcz z budową kolei żelaznej, która przybliżyła Gliwice do 
świata. Od wieków wiadomo, że ośrodki miejskie prężnie rozwijały się wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, a najlepiej – na ich przecięciu. Gliwice są właśnie takim miejscem. 

Mieszkańcy Gliwic od lat zadają sobie pytanie: kiedy potężne TIR-y znikną 
wreszcie z zatłoczonego do granic możliwości śródmieścia? Okazuje się, że 
wyprowadzenie uciążliwego ruchu tranzytowego z centrum jest ściśle uzależnione 
od budowy autostrady A4. Specjaliści w dziedzinie inżynierii ruchu drogowego nie 
mają wątpliwości, że zdecydowana większość ciężkiego transportu powinna zniknąć 
ze śródmieścia na wiosnę 2005 roku. Wynika to z harmonogramu budowy A4 
w otoczeniu Gliwic.

(ciąg dalszy na stronie  5)



Od ponad dwudziestu lat Gliwice nawiązują kontakty partnerskie 
z miastami Europy. Obecnie współpracują z sześcioma miastami: 
Dessau (Niemcy), Doncaster (Anglia), Kežmarok (Słowacja), Nacka 
(Szwecja), Salgótarján (Węgry), Valenciennes (Francja). Dzięki temu 
uczniowie gliwickich szkół mogą uczestniczyć wraz z rówieśnikami 
z  innych  krajów  w  wielu  przedsięwzięciach  sportowych, kulturalnych 
czy  oświatowych. Niektórzy spędzają razem wakacje lub odwiedzają 
się w szkołach. Spotykają się też co roku na Placu Krakowskim 
podczas obchodów Dnia Europy. W ten sposób wzbogacają swoją 
wiedzę o świecie i lepiej poznają specyfi kę poszczególnych państw. 

Teraz okazję do przyjrzenia się kulturze „bliźniaków” będą mieli 
również dorośli. Gliwicki samorząd oraz kino AMOK zorganizowały 
nietypową prezentację – przegląd pt. „Poznaj naszych partne-
rów poprzez fi lm”. Przygotowano pokazy fi lmów, zrealizowanych 
w krajach partnerów. Pochodzą one z różnych lat i poruszają 
wiele różnorodnych tematów. Przegląd odbędzie się w dniach 
od 24 do 29 października br. Przewidziano promocyjne ceny 
biletów: pojedynczy seans – 6 złotych, wejście na dwa fi lmy 
w ramach jednego narodowego dnia – 10 złotych. Program imprezy 
publikujemy na stronie 12. (al)
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S T U L E T N I A  S Z K O Ł A
Gmach szkolny przy ul. Okrzei 16 ma bogatą historię. Od 100 lat słu-

ży celom oświatowym. Obiekt oddano do użytku 7 listopada 1903 roku. 
Od ponad 50 lat mieści się w nim Szkoła Podstawowa nr 18. Jest to 
jeden z kilku najstarszych obiektów oświatowych w Gliwicach. Uroczyste 
obchody jubileuszu 100-lecia placówki odbędą się w piątek, 7 listopada 
br., w siedzibie „osiemnastki”. Przygotowano też projekt uchwały Rady 
Miejskiej o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II. Propozycja zostanie 
rozpatrzona w czasie najbliższej sesji RM.

Budowa szkoły powszechnej na skraju lasu miejskiego w począt-
kach XX wieku nie była dziełem przypadku – podkreślają historycy. 
Miała ona odciążyć już istniejące placówki oraz dzieciom kolejarzy 
i kolonii hutniczej skrócić drogę do szkoły. Zbudowano przestronny obiekt 
z 24 salami lekcyjnymi. Trzypiętrowy budynek z cegieł, z motywami 
średniowiecznymi, wyposażono w kotłownię c.o., mieszkanie woźnego, 
natryski. Koszty budowy wyniosły 245 268 marek.

W pierwszym roku działalności placówki było w niej 818 uczniów 
(w tym 142 polskojęzycznych) oraz 15 nauczycieli. Jedna z klas liczyła 
zaś aż... 73 osoby. W dziejach szkoły nie brakowało zdarzeń osobliwych. 
W trakcie I wojny światowej została ona na pewien czas przekształcona 
w wojskowy lazaret dla rannych żołnierzy niemieckich. Było to w roku 
1916. Uczniów przeniesiono w tym czasie do innej placówki. Przed 

80 laty szkoła została podzielona na dwie odrębne części – chłopięcą i dziewczęcą. Każda z nich miała osobnego dyrek-
tora. W 1925 roku uczyło się tu 522 chłopców i 500 dziewcząt.

Polski rozdział historii szkoły rozpoczął się 13 lutego 1946 roku. Wtedy placówka wznowiła swoją działalność po 
II wojnie światowej. Uczęszczało do niej wówczas 190 uczniów. Zajęcia prowadzono w systemie koedukacyjnym. Z cza-
sem obiekt został zmodernizowany i unowocześniony. Wybudowano salę gimnastyczną, urządzono boiska sportowe, 
uruchomiono pracownie szkolne. W 1972 roku przyłączono do „osiemnastki” SP nr 8. Obecnie w szkole kształci się ponad 
700 dziewcząt i chłopców. W placówce funkcjonuje wiele kół zainteresowań – matematyczne, informatyczne, plastyczne 
i teatralne. (luz)
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dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
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DWUDNIOWA 
SESJA

Zwołano dwudniową sesję Rady 
Miejskiej w Gliwicach. Radni będą ob-
radować 22 oraz 23 października br. 
(środa i czwartek) w sali sesyjnej UM. 
Obydwa posiedzenia rozpoczną się 
o godz. 15.00. W programie środowych 
obrad przewidziano m.in. rozpatrzenie 
projektów uchwał w sprawach: zmiany 
wcześniejszej decyzji o wystąpieniu 
Gliwic z Komunikacyjnego Związku 
Komunalnego GOP, przyjęcia Wielo-
letniego Planu Inwestycyjnego Gliwic 
na lata 2004-2007, nowelizacji regu-
laminu przyznawania środków fi nan-
sowych z Gminnego i Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, określenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
a także wyłonienia banku sprawujące-
go obsługę budżetu miejskiego Gliwic. 
W czwartek radni dokonają wyboru 
ławników sądowych oraz rozpatrzą 
protesty i zarzuty dotyczące projektów 
zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta. Szczegółówy porządek obrad  
publikujemy na str. 11.  (luz)

ROZWODU NIE BĘDZIE?
Przestały istnieć powody, dla któ-

rych gmina Gliwice chciała wystąpić 
z Komunikacyjnego Związku Komunal-
nego GOP – uważa prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. Kierownictwo 
Związku zmieniło swoje dotychczaso-
we postępowanie, krytykowane przez 
władze samorządowe naszego miasta. 
Zrezygnowano wreszcie w KZK GOP 
z prowadzenia polityki nierównopraw-
nego traktowania poszczególnych fi rm 
przewozowych. W ostatnim czasie 
ogłoszono przetargi na obsługę linii 
komunikacyjnych w rejonach działania 
PKM – Katowice oraz PKM – So-
snowiec. W efekcie prezydent Gliwic 
przedstawił Radzie Miejskiej projekt 
uchwały o „cofnięciu czerwcowego 
oświadczenia woli w sprawie wystąpie-
nia Gliwic z KZK GOP”. Radni rozpa-
trzą tę propozycję na najbliższej sesji 
RM. (luz)

NOWELIZACJA
Obecny regulamin udzielania do-

fi nansowania i przyznawania środków 
z Gminnego i Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach nie uwzględnia 
istniejących potrzeb. Postanowiono 
więc dostosować go do współczesnych 
realiów gospodarczych w naszym 
regionie. Projekt zmian regulaminu 
zostanie rozpatrzony przez radnych 
w trakcie najbliższej sesji RM. Głów-
nym celem planowanej nowelizacji jest 
stworzenie możliwości wykorzystania 
lokalnych zasobów węglowych, co 
ma szczególne znaczenie w obecnej 
sytuacji górnictwa na Górnym Śląsku. 
Zmiany regulaminu powinny też dopro-
wadzić do ustanowienia dodatkowego 
wariantu dofi nansowania inwestycji, 
polegających na wdrażaniu ekologicz-
nych systemów grzewczych. (luz)

SPEDYCYJNA 
INWESTYCJA

Niemiecka fi rma „M.Preymesser 
GmbH&Co.KG” złożyła ofertę gotówko-
wego zakupu 5% akcji spółki „Śląskie 
Centrum Logistyki S.A.” w Gliwicach. 
Miejskie władze samorządowe wyra-
ziły zainteresowanie przedstawioną 
ofertą. W naszym mieście prowadzi 
już działalność fi rma „M.Preymesser 
Logistyka” (spółka z o.o.), powiąza-
na kapitałowo z niemiecką centralą. 
Zajmuje się ona obsługą logistyczną 
przedsiębiorstw spedycyjno-transporto-
wych oraz podmiotów gospodarczych 
z branży stalowej. Spółka nawiązała 
w ubiegłym roku kontakt z międzynaro-
dowym koncernem „Voest Alpine Stahl” 
z Austrii. W efekcie narodził się pomysł 
realizacji przedsięwzięcia magazynowo 
- logistycznego na terenie przy ul. Por-
towej 24-26, zajmowanym przez gliwic-
ką fi rmę. Projekt przewiduje wybudo-
wanie do końca br. hali o powierzchni 
4000 m2 z suwnicą, bocznicą kolejową 
i utwardzonym placem przeładunko-
wym o powierzchni 6000 m2. Plany 
zakładają również wzniesienie budyn-
ku administracyjnego o powierzchni 
300 m2. Koszt całej inwestycji wyniesie 
– jak się oblicza – ok. 5 mln zł. Umoż-
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liwi ona utworzenie 20 nowych miejsc 
pracy. Realizacja przedsięwzięcia jest 
mocno zaawansowana. (luz)

NISKA 
FREKWENCJA

W niedzielę, 5 października br., 
przeprowadzono wybory do 13 rad 
osiedlowych w Gliwicach. Listy wy-
borcze zawierały łącznie 422 kandy-
datów. Uprawnionych do głosowania 
było 79.719 osób. W wyborach wzięło 
udział tylko 3.188 mieszkańców. Fre-
kwencja wyborcza w mieście wyniosła 
więc 4%. W poszczególnych dzielni-
cach Gliwic frekwencja była jednak 
bardzo zróżnicowana. Wahała się od 
1,5% na Trynku i 1,8% w Łabędach do 
16,75% w Wilczym Gardle i 16,97% w 
Czechowicach. Wybory były ważne, bo 
w tym roku nie zastosowano wyma-
ganych przedtem progów frekwencyj-
nych. Wyłoniono 12 rad osiedlowych 
w 15-osobowych składach personal-
nych oraz jedną radę 21-osobową 
(Sośnica). Szczegółowe wyniki wybo-
rów zostały opublikowane w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym” z 15 paździer-
nika. (luz)

DROGA 
DLA ROWERÓW

W rejonie lotniska Aeroklubu Gli-
wickiego wybudowano kolejny odcinek 
drogi rowerowej. Przebiega on pomię-
dzy zachodnim skrajem płyty lotniska a 
ogródkami działkowymi „Urodzaj” i „Sło-
necznik”. Ma ponad kilometr długości, 
3,5 metra szerokości oraz nawierzchnię 
asfaltobetonową, zapewniającą kom-
fort jazdy. Przeznaczony jest dla ruchu 
rowerowego i pieszego. Użytkowników 
trasy strzeże przed samochodami nie 
tylko odpowiednie oznakowanie za-
kazu ruchu samochodów, ale również 
specjalnie zamontowane słupki. Nowy 
odcinek jest fragmentem dłuższej trasy 
rowerowej, łączącej okolice ulic: Lotni-
ków i Toruńskiej z ulicami: Bojkowską 
oraz Rybnicką. Ostatnio w rejonie 
lotniska oznakowano dwa inne odcinki 
drogi rowerowej o długości około 1,5 
kilometra oraz częściowo utwardzono 
i naprawiono jeden z nich. Inwestycje 
kosztowały w sumie 200 tysięcy złotych 
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i zostały sfi nansowane ze środków 
budżetu miejskiego. Łączna długość 
tras rowerowych w Gliwicach wynosi 
obecnie 50 km. (al)

ROZŚPIEWANY 
JUBILEUSZ

Śląskie Koła Śpiewacze obchodzą 
jubileusz 90-lecia istnienia. Z tej okazji 
w czwartek, 23 października br., w Gli-
wickim Teatrze Muzycznym odbędzie 
się galowy koncert. Podczas uroczy-
stości przedstawiciele zespołów dzia-
łających w okręgu gliwicko – zabrskim 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
otrzymają okolicznościowe statuetki. 
W części artystycznej wystąpią: Aka-
demicki Zespół Muzyczny Politechniki 
Śląskiej, Akademicki Chór Politechniki 
Śląskiej, orkiestry dęte KWK „Mako-
szowy” i KWK „Sośnica”. Początek 
– godz. 18.00. Patronat nad koncertem 
objął prezydent Gliwic, Zygmunt Fran-
kiewicz. (al)

BIEG NA ORIENTACJĘ
Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „MUKS” oraz gliwicki samo-
rząd organizują V Mistrzostwa Szkół 
Gliwickich i Otwarte Mistrzostwa Gliwic 
w Biegu na Orientację. Impreza odbę-
dzie się w sobotę, 25 października br. 
Mogą w niej uczestniczyć uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, a również ich 
nauczyciele, rodzice i inni miłośnicy 
biegania. Zawody rozpoczną się o 
godz. 10.00 obok budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 18 przy ul. Okrzei. Trasy o 
długości od 2 do 4 kilometrów poprowa-

dzą przez tzw. Las Żorek usytuowany w 
obrębie Lasu Komunalnego.  (al)

KREW POTRZEBNA 
WSZYSTKIM

Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 
zachęca mieszkańców Gliwic i okolicz-
nych miejscowości do oddawania krwi. 
Najbliższa akcja odbędzie się w po-
niedziałek, 27 października br. Osoby 
zainteresowane niesieniem bezintere-
sownej pomocy mogą przyjść w godz. 
od 10.00 do 16.00 do ambulansu, który 
stanie przed wejściem głównym do 
dworca PKP w Gliwicach. (al)

DOMY NADZIEI
Towarzystwo Wspierania Domów 

Nadziei Habitat for Humanity ogłasza 
nabór do udziału w programie part-
nerskiego budowania mieszkań dla 
rodzin o niskich dochodach. Powstaną 
one dzięki pracy przyszłych lokatorów 
oraz ochotników w wielorodzinnym 
domu przy ul. Oriona. Właściciele spła-
cą je w nieoprocentowanych ratach, 
a pieniądze zostaną przeznaczone 
na tworzenie następnych mieszkań. 
Oferta dotyczy gospodarstw 3, 4, 5 lub 
6-osobowych. 

Wnioski od osób zainteresowa-
nych budową własnego „M” będą 
przyjmowane do 31 października 
br. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w biurze towarzystwa przy 
ul. Jaskółczej 9 w Gliwicach w godzi-
nach od 12.00 do 15.00, tel. 232-28-59. 
(al)

WSTĄP DO MAF
Kino AMOK organizuje kolejną 

edycję spotkań Młodzieżowej Aka-
demii Filmowej (MAF). Mają one 
na celu włączenie edukacji fi lmowej 
do szkolnego programu nauki litera-
tury, historii, wiedzy o mediach i świecie 
współczesnym. Odpowiednio dobrany 
repertuar i atrakcyjne zajęcia towarzy-
szące projekcjom będą okazją do przyj-
rzenia się nie tylko sztuce i technice fi lmo-
wej. Ułatwią rozmowy o wielu ważnych 
dla dzieci i młodzieży sprawach, pomo-
gą w kształtowaniu postaw moralnych 
i wrażliwości. Tegoroczny cykl spotkań 
rozpoczyna się pod koniec października 
br. i będzie trwać do czerwca przyszłego 
roku. 

Do końca listopada przewidziano 
następujące tematy: dla szkół podsta-
wowych - „Dlaczego lubimy podróżo-
wać” („Sindbad”), „Piękne baśnie nigdy 
się nie starzeją – adaptacja fi lmowa” 
(„Pinokio”), „Święta Bożego Narodzenia 
w różnych kulturach” („Święty Mikołaj 
2”), dla szkół gimnazjalnych – „Zabawy 
z bronią, Ziemia niczyja. Niebezpieczny 
urok walki”, „Edi, Billy Elliot – czyli przy-
powieść o życiu. Odpowiedzialność za 
siebie i innych”, dla szkół ponadgimna-
zjalnych – „Język fi lmu – fi lmowe środki 
wyrazu”, „Dokument fi lmowy” („Męska 
sprawa”, „Naqoyqatsi”, „Zabawy z bro-
nią”), „Postmodernizm w kinie” („Mul-
holland Drive”). Szczegółowe informacje 
o MAF można znaleźć na stronie inter-
netowej kina AMOK (www.amok.gliwi-
ce.pl. (al)

6 października br. w siedzibie Agencji Rozwoju Lokalnego w Gliwicach zorganizowano spotkanie informacyjne 
na temat modernizacji infrastruktury drogowej miasta  i budowy na terenie Gliwic nowych arterii komunikacyjnych. 
Wzięli w nim udział radni oraz reprezentanci lokalnych środowisk gospodarczych. Podobne spotkanie odbyło się 
21 października br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Miało ono otwarty charakter. Wszyscy zainteresowani mieli 
możliwość zapoznania się ze szczegółowymi ustaleniami projektowymi i wyrażenia swoich opinii w sprawie plano-
wanych inwestycji drogowych: autostrady A1 i A4, miejskiej obwodnicy, Drogowej Trasy Średnicowej oraz nowych 
rozwiązań nazywanych „obwodnicą centrum”. 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA PRASOWEGO
Kandydaci winni posiadać następujące kwalifi kacje:

 • wykształcenie wyższe,
•  znajomość zasad pisowni języka polskiego,
 •  biegłą znajomość co najmniej 1 języka obcego (preferowany 

angielski, niemiecki lub francuski),
•  znajomość systemu operacyjnego MS Windows 2000 i MS Win-

dows XP,
 • znajomość programów komputerowych: pakiet Adobe Design 

Collection (InDesign 2.0, Illustrator 10, Photoshop 7, Acrobat 
5.0 w wersjach CE), pakiet CorelDRAW Graphics Suite 11 oraz 
pakiet MS Offi ce XP,

 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń poligrafi cznych.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: skład i druk 
Miejskiego Serwisu Informacyjnego, grafi czne opracowywanie mate-
riałów informacyjnych i promocyjnych UM oraz prace korektorskie.
Oferty można składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (gmach 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p. pokój nr 338) do dnia 28 
października 2003 r.
Oferty winny zawierać:

• list motywacyjny,
 •  CV z klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-

bowych zawartych 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,
 • kserokopie posiadanych uprawnień, certyfi katów lub ukończonych szkoleń,
 • trzy czarno-białe prace (wydruki) formatu A4 wykonane w programach Adobe 

InDesign 2.0, Illustrator 10, Photoshop 7 (po 1 w każdym programie).
Procedura naboru będzie obejmować rozmowę kwalifi kacyjną oraz test praktycznych 
umiejętności posługiwania się ww. programami. Przewidywany termin rozmowy i testu 
– 30 i 31 października 2003.
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Obecnie trwają prace przy budowie dwóch odcinków arterii 
w najbliższej okolicy. Jeden z nich połączy Nogowczyce (na po-
graniczu województw opolskiego i śląskiego) z Kleszczowem. Ten 
fragment autostrady A4 powinien być gotowy pod koniec listopada br. 
Odcinek z Sośnicy do Katowic zostanie – jak się oczekuje – oddany 
do użytku w listopadzie 2004 roku. Fragment Kleszczów-Sośnica bę-
dzie zaś przekazany do eksploatacji w kwietniu 2005 roku. 

Inwestorem budowy autostrady A4 w rejonie Gliwic nie jest gliwicki 
samorząd. Cała arteria stanowi inwestycję centralną, fi nansowaną 
w części ze środków Unii Europejskiej. Poszczególne odcinki A4 były 
kontraktowane w drodze międzynarodowych przetargów, organizo-
wanych najpierw przez dawną Agencję Budowy i Eksploatacji Auto-
strad, a potem przez obecną Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad. Generalnymi wykonawcami robót przy budowie gliwic-
kich odcinków A4 są konsorcja ze znaczącym uczestnictwem fi rm 
portugalskich. Lokalne fi rmy z Gliwic i okolicy mają swój udział w tym 
przedsięwzięciu – są podwykonawcami prowadzonej inwestycji.

Można się spodziewać, że podobne praktyki będą stosowane przy 
realizacji autostrady A1 w rejonie Gliwic. Plany zakładają, że oddanie 
do użytku gotowej arterii na odcinku od granicy polsko-czeskiej do na-
szego miasta powinno nastąpić w latach 2007-2008. W tym terminie 
Czesi zamierzają też u siebie doprowadzić A1 do granicy z Polską. 
Na terenie województwa śląskiego autostrada spełni bardzo poży-
teczną rolę. Ułatwi np. szybkie dotarcie samochodem z Gliwic do 
lotniska w Pyrzowicach. Kto sfi nansuje realizację inwestycji? W dużej 
części – budżet państwa, lecz – jak można sądzić – przy wydatnej 
pomocy funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Ze środków budżetu państwa była też dotąd fi nansowana budo-
wa wschodniego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej z Katowic 
na pogranicze Świętochłowic i Rudy Śląskiej. Zachodni fragment 
DTŚ z Rudy Śląskiej do Gliwic powinien być również realizowany 
w takim samym trybie. Trudno byłoby sobie wyobrazić inne rozwiąza-
nie. Budżety miejskie Rudy Śląskiej, Zabrza i Gliwic nie udźwignęłyby 
przecież ciężaru budowy trasy.

Po co właściwie buduje się Drogową Trasę Średnicową? – pytają 
osoby nastawione sceptycznie do tego pomysłu. Czy Gliwicom nie 
wystarczą te drogi, które już istnieją? Jaki jest sens wydatkowania 
publicznych pieniędzy na realizację kosztownej inwestycji, która 
przysporzy miastu i jego mieszkańcom dodatkowych kłopotów w po-
staci wzmożonego hałasu i dokuczliwej emisji spalin w śródmieściu? 
Zwolennicy budowy DTŚ odpowiadają bez chwili wahania: postęp 
cywilizacyjny jest nieuchronny, nie ma sensu buntować się przeciwko 
niemu. W XIX wieku niektórzy próbowali niszczyć maszyny włókienni-
cze, upatrując w nich źródło zagrożenia dla robotników, którzy mogą 
stać się niepotrzebni w fabrykach. Protesty nie zahamowały jednak 
postępu technicznego we włókiennictwie. Podobnie było w innych 
dziedzinach życia.

Projektanci DTŚ przekonują, że przyniesie ona spore korzyści. 
Wymieniają: skrócenie o 76% czasu podróży samochodem z Katowic 
do Gliwic, zmniejszenie o 82% prawdopodobnej liczby wypadków 
drogowych, spadek zużycia paliwa o 47%  w pojazdach korzystają-
cych z trasy. Z fachowych analiz wyciągnięto wniosek, że rezygnacja 
z wybudowania arterii przy jednoczesnym prognozowanym wzroście 
liczby samochodów osobowych, spowoduje trzykrotny wzrost emisji 
spalin na ulicach 6 górnośląskich miast, w stosunku do przewidywa-
nej emisji na Drogowej Trasie Średnicowej (opracowana we wrześniu 
2003 roku ekspertyza specjalistów ze spółki  „DTŚ S.A.”).

Trasa będzie w Gliwicach pełniła inną rolę, niż obydwie autostrady. 
Jej zadanie ma polegać m.in. na ułatwieniu wyjazdu z miasta. Charak-
ter katowickiego czy chorzowskiego odcinka DTŚ jest odmienny. Tam 
jest to w całości trasa szybkiego ruchu. W Gliwicach będzie inaczej. 
DTŚ na terenie miasta przyjmie zróżnicowaną postać. Od granicy 
z Zabrzem do przecięcia z przyszłą autostradą A1 w rejonie ul. Kujaw-
skiej – będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdą stronę. 
W dalszej części aż do zjazdu na ul. Królewskiej Tamy – zwęży się 
do dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. W końco-
wym fragmencie przeobrazi się w drogę śródmiejską o charakterze 
zbliżonym np. do ul. Pszczyńskiej na wysokości pawilonu meblowego 
przy wyjeździe z miasta. DTŚ połączy się z drogą DK-88, nazywaną 
popularnie „starą autostradą”.

Kiedy DTŚ dotrze do Gliwic? To zależy przede wszystkim od 
parlamentu, który decyduje o wyasygnowaniu środków fi nansowych 
na realizację ważnych inwestycji w kraju. Przedstawiciele władz 
miejskich mają nadzieję, że gliwicki odcinek DTŚ będzie gotowy naj-
później w roku 2010. Życie pokaże, czy tak się stanie. Ze względów 
technicznych inwestycja mogłaby być oddana do użytku już w 2008 
roku. Wiadomo już, że śródmiejski odcinek DTŚ w Gliwicach będzie 
przebiegał w wykopie poniżej poziomu ulic Częstochowskiej, Dworco-
wej i Zwycięstwa. Wykop będzie częściowo przykryty. W tym miejscu 
znajduje się teraz rów ziemny z lokalną magistralą ciepłowniczą. Usy-
tuowanie DTŚ w zagłębieniu terenowym powinno przyczynić się do 
ograniczenia poziomu hałasu.

Dodać warto, że kolidujące z DTŚ obiekty infrastruktury technicz-
nej w śródmieściu będą wymieniane na koszt budowniczych trasy. 
Dotyczy to m.in. śródmiejskiego ciepłociągu oraz starych i zużytych 
mostów w ciągu ulic Zwycięstwa i Dworcowej. Ich wymiana nie będzie 
fi nansowana ze środków miejskich. 

Nie oznacza to jednak, że wszystkie gliwickie problemy komuni-
kacyjne będą rozwiązywane dzięki pieniądzom ze źródeł zewnętrz-
nych. Kierując się wnioskami wypływającymi z fachowej ekspertyzy 
przeprowadzonej przez fi rmę „INKOM”, postanowiono zrealizować 
lokalne inwestycje komunikacyjne, fi nansowane wyłącznie z budżetu 
miejskiego. Uznano, że wobec przewidywanego oddania do użytku 
gliwickiego odcinka autostrady A4 należy poprawić przepustowość 
ulic Rybnickiej i Pszczyńskiej. Drogi te będą łączyć miasto z przyszłą 
arterią. Stwierdzono, że przy obecnych możliwościach fi nansowych 
Gliwic utrudniona byłaby budowa południowo-zachodniej obwodnicy 
drogowej miasta ze środków własnych. Tę inwestycję należy realizo-
wać z wykorzystaniem funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 

Koszt realizacji „wschodniej obwodnicy centrum” będzie 
10-krotnie niższy. Planowana trasa połączy rejon zbiegu ulic 
Dolnej Wsi / Nowy Świat / Słowackiego / Zygmunta Starego ze 
skrzyżowaniem ulic Kosów i Rybnickiej. W drugą stronę trasa 
będzie wiodła wzdłuż przedłużenia ul. Żwirki i Wigury, a potem w 
poprzek ulic Lotników i Bojkowskiej do Pszczyńskiej, skąd dotrze 
do ul. Chorzowskiej, przecinając ulice: Kujawską, Robotniczą 
i Błogosławionego Czesława. Takie rozwiązanie pozwoli zaintereso-
wanym kierowcom uniknąć kłopotliwych przejazdów przez centrum 
miasta. Eksperci uważają, że budowę „wschodniej obwodnicy 
centrum” można byłoby ze względów technicznych ukończyć w cią-
gu trzech lat. Jego realizacja ułatwi życie wielu zmotoryzowanym 
– zapewniają autorzy projektowanego rozwiązania.

Zbigniew Lubowski

K O N I E C  K O R K Ó W ?                       (ciąg dalszy ze strony  1)
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Krótka historia musicalu

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

DATA GODZINA SPEKTAKL
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”

R E P E R T U A R

Kto był w y n a l a z c ą musicalu? Do końca nie wiadomo. W literaturze napotykamy 
tyle „pierwszych na świecie musicali”, tyle argumentów, że to akurat ten właśnie utwór był 
pierwszy, że trudno się w tym wszystkim połapać i jednoznacznie przyznać komukolwiek 

zaszczytną palmę pierwszeństwa. 
Historycy najczęściej wymieniają trzy tytuły: „Oklahomę!” Richarda Rodgersa i Oskara Hammersteina II z 1943 

roku, „Show Boat” Jeromego Kerna i Oskara Hammersteina II z 1927 roku oraz „Black Crook” Charlesa M. Barrasa 
z 1866 roku. Nie miejsce tu na roztrząsanie subtelności ich argumentacji – przyjmijmy po prostu, że pierwszym utworem, 
na jaki warto zwrócić uwagę przy opisywaniu historii musicalu, jest najstarszy z nich. To zresztą całkiem przyjemna per-
spektywa, bo „Black Crook”, czyli „Czarny szachraj”, był pozycją niezwykle intrygującą…

W 1866 roku William Wheatley, menadżer nowojorskiego teatru 
Nimblo’s Garden, znalazł się w nie lada kłopocie. Po pierwsze, sztuka, 
którą właśnie wystawił, planowana jako wielki przebój, padła po kilku 
przedstawieniach. Po drugie, jakiś czas wcześniej zobowiązał się do 
wystawienia obrzydliwie melodramatycznego i absurdalnego sztuczydła 
Charlesa M. Barrasa – właśnie „Czarnego szachraja”. Rozwiązanie pro-
blemów Wheatleya nadeszło ze zgoła mało spodziewanej strony: spalił 
się gmach nowojorskiej Academy of Music, pozostawiając na lodzie 
mający tam wystąpić zespół stu paryskich baletnic. Wheatley wpadł na 
iście „szachrajski” pomysł: a gdyby tak bolesną nudę dramatu Barrasa 
przesłonić szeregiem długich, ponętnych, gołych, w dodatku importowa-
nych nóg nadsekwańskich tancerek? Wilk syty, owca cała – a widownia 
zdobyta szturmem! Tak się rzeczywiście stało – pomimo protestów lokal-
nych obrońców moralności, we wrześniu 1866 roku doszło do premiery, 
która okazała się wielkim, teatralnym przebojem, bijąc wszelkie rekordy 
ówczesnej popularności. „Czarny szachraj” stał się najdłużej wystawia-
nym spektaklem na Broadwayu, pierwszym, który był grany dłużej niż 
przez jeden sezon.

Oszczędzę Państwu przybliżania fabuły „Szachraja”, będącej me-
lodramatyczną wersją „Fausta”, z obowiązkową historią miłosną, boha-
terską walką o serce i rękę ukochanej i tytułowym, czarnym jak węgiel, 
szwarccharakterem… Dość stwierdzić, że w sztuce tej występowały już 
wszystkie cechy przebojowego musicalu: bajecznie kolorowe dekoracje, 
zapierające dech w dziewiętnastowiecznych piersiach efekty sceniczne, 
wspomniana gwarancja sukcesu w postaci szpaleru francuskich rozne-
gliżowanych nóżek oraz… autor literackiego pierwowzoru, rwący włosy 
z głowy z powodu „spłycenia” i „skomercjalizowania” jego dzieła (w tym 
wypadku uciszony wcale nie zawrotną sumą 1 500 $ „odszkodowania”).

W każdym razie, miłe „złego” początki… Wprawdzie narodzony 
w ogniu i napiętnowany znamieniem „Czarnego szachrajstwa”, ale do-
rastający dzięki ciepełku bijącemu ze 100 par uroczych paryskich nóg 
– musical słusznie szybko doczekał się rangi najważniejszego amery-
kańskiego gatunku teatralnego i wielkiej narodowej pasji. Czyż mogło 
stać się inaczej?

Jacek Mikołajczyk

CZĘŚĆ I. 
Długie nogi „Czarnego szachraja”



9

KOMUNIKATY JEDNOSTEK MIEJSKICH 
pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest w serwisie internetowym urzędu miejskiego na stronie www.um.gliwice.pl

Zakład Budżetowy Gminy Gliwice „Wysypisko Komunalne” w Gliwicach, ul. Rybnicka, biuro Gliwice, przy ul. Zwycięstwa 36, zawiadamia 
o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie studni odgazowania oraz likwidację istniejących, niedrożnych studni odgazowania 

na terenie I komory na składowisku odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej
 Termin składania ofert: 29 października 2003 r. do godz. 12.00 Termin otwarcia ofert: 29 października 2003 r. o godz. 12.30

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
na dostawę samochodu samowyładowczego

 Termin składania ofert: 18 listopada 2003 r. do godz. 9.00 Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2003 r. o godz. 10.00

Straż Miejska Gliwice zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na zakup samochodu osobowego z kratą
 Termin składania ofert: 12 listopada 2003 r. do godz. 12.00 Termin otwarcia ofert: 12 listopada 2003 r. o godz. 13.00

Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR” w Gliwicach, ul. Ziemięcicka 62, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
na wykonanie zagospodarowania dla celów rekreacji Kąpieliska Leśnego przy ul. Toszeckiej 137 w Gliwicach

 Termin składania ofert: 30 października 2003 r. do godz. 10.00 Termin otwarcia ofert: 30 października 2003 r. o godz. 10.30

Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR” w Gliwicach, ul. Ziemięcicka 62, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
na wynajem pomieszczeń do prowadzenia kawiarni w Krytej Pływalni „Delfi n” przy ul. Warszawskiej 35 w Gliwicach

 Termin składania ofert: 30 października 2003 r. do godz. 10.00 Termin otwarcia ofert: 30 października 2003 r. o godz. 10.15

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
na dostawę 5 sztuk samochodów dostawczych typu „furgon”

 Termin składania ofert: 13 listopada 2003 r. do godz. 9.00 Termin otwarcia ofert: 13 listopada 2003 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
na dostawę 3 sztuk koparko – ładowarek

 Termin składania ofert: 25 listopada 2003 r. do godz. 9.00 Termin otwarcia ofert: 25 listopada 2003 r. o godz.10.00

Dom Dziecka nr 1 w Gliwicach zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
na remont – przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej do budynku Domu Dziecka nr 1

 Termin składania ofert: 10 listopada 2003 r. do godz. 10.00 Termin otwarcia ofert: 10 listopada 2003 r. o godz. 11.00

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego na remont instalacji elektrycznej w klatce schodowej wraz z zasilaniem budynku przy ul. Cechowej 12

 Termin składania ofert: 29 października 2003 r. do godz. 8.00 Termin otwarcia ofert: 29 października 2003 r. o godz. 11.00

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego na remont budynku zabytkowego przy ul. Opolskiej 21 w Gliwicach

 Termin składania ofert: 31 października 2003 r. do godz. 9.00 Termin otwarcia ofert: 31 października 2003 r. o godz. 10.00

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego na wykonywanie awaryjnych remontów instalacji wod.-kan., c.c.w., i c.o. w zasobach mieszkaniowych 

administrowanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. - ROM-4, ROM-6  i ROM-10 w Gliwicach
 Termin składania ofert: 29 października 2003 r. do godz. 8.00 Termin otwarcia ofert: 29 października 2003 r. o godz. 11.30

Zarząd Budynków Miejskich  II Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na remont klatek schodowych w zasobach ROM-10 w Gliwicach: 

zadanie 1. remont klatek schodowych w zasobach ROM-10 w Gliwicach – ul. Staromiejska 4, 
ul. Staromiejska 10, ul. Staromiejska 18, (część elektryczna) 

zadanie 2. remont klatek schodowych w zasobach ROM-10 w Gliwicach – ul. Zofi i Nałkowskiej 1, ul. Metalowców 7, ul. Harcerska 5, 
ul. Staromiejska 4a (część budowlana i elektryczna)

 Termin składania ofert: 29 października 2003 r. do godz. 8.00 Termin otwarcia ofert: 29 października 2003 r. o godz. 10.00

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH  ZATRUDNI PRACOWNIKA DO WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
Kandydaci winni posiadać następujące kwalifi kacje:
● wykształcenie minimum średnie,
● minimum 3 lata pracy na stanowisku kasjera,
● ukończony kurs kasjerski,
● obsługa komputera w stopniu podstawowym.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało prowadzenie obsłu-
gi kasowej Urzędu Miejskiego, przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat. 
Pracownik będzie odpowiedzialny materialnie za przyjęte i wypłacone 
środki pieniężne.
Oferty można składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (gmach Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p., pokój nr 338) w terminie 
do dnia 27 października 2003 r.
Oferty winny zawierać:
● list motywacyjny,
● CV z klauzulą „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-

nych osobowych zawartych 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, 
● kserokopie posiadanych uprawnień.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH ZATRUDNI 
KIEROWNIKA DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kandydat winien być osobą w pełni samodzielną, dynamiczną, 
komunikatywną, zaangażowaną, potrafi ącą kierować dużym 
zespołem pracowników, a ponadto winien posiadać:

• wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie wyższe 
o kierunkach wymienionych w art. 49 ust 1 ustawy o Pomocy 
Społecznej oraz z zakresu zarządzania),

• staż pracy minimum 5 lat,
• doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
• znajomość problematyki szeroko rozumianej pomocy 

społecznej,
• mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu 

organizacji pomocy społecznej,

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane 
pracą na stanowisku Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej 
w OPS prosimy o złożenie w terminie do 7 listopada 2003 r. ofert 

zawierających:
- list motywacyjny,
- CV z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych)”,

- kwestionariusz osobowy,
- kserokopię dyplomu, uprawnień, itp.,
- oświadczenie o niekaralności,
- koncepcję pracy na stanowisku KIEROWNIKA DZIAŁU PO-

MOCY ŚRODOWISKOWEJ.

Oferty w zamkniętych kopertach opisanych: „Kandydat na stanowisko 
Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej” prosimy składać w sekretariacie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, 
pok.29.
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O G Ł O S Z E N I A

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH ZATRUDNI PRACOWNIKÓW DO WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Kandydaci winni posiadać następujące kwalifi kacje:
● wykształcenie wyższe geodezyjne lub budowlane,
● studia podyplomowe z zakresu zarządzania, wyceny lub obrotu 

nieruchomościami,
● staż pracy 3 lata,
● obsługa komputera w stopniu dobrym,
● mile widziana znajomość języków obcych.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało wykupy nie-
ruchomości, wydawanie czasowego zezwolenia na zajęcie terenu, 
komunalizacja mienia gminnego.

Oferty można składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (gmach Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p., pokój nr 338) 
w terminie do dnia 27 października 2003 r.
Oferty winny zawierać:
● list motywacyjny,
● CV z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-

nych osobowych zawartych 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 kwalifi kacje.

KOMUNIKAT
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr PM – 851/03 w spra-
wie funkcjonowania Miasta Gliwice w warunkach zimowych, akcję 
zimową na terenie Miasta prowadzić będzie „Rethmann-PUS Spółka 
z o.o. w Gliwicach” przy ul. Kaszubskiej 2, tel.231-08-58.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych przy ul. Fredry 6 w Gliwicach, 
tel. 231-00-31, oczyszczał będzie ze śniegu oraz lodu chodniki znajdu-
jące się na administrowanych przez siebie terenach niezabudowanych, 
stanowiących własność Gminy.
Akcję zimową w granicach nieruchomości oraz na przyległych chod-

nikach realizować będą własnymi siłami i środkami właściciele nieru-
chomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Akcją zimową nie będą objęte drogi wewnętrzne i osiedlowe.
Pogotowie zimowe trwać będzie od 1 listopada br. do 31 marca 
roku 2004.
Kontrolę nad właściwą realizacją zadań usuwania skutków zimy spra-
wować będzie Straż Miejska przy ul. Bolesława Śmiałego 2A w Gliwi-
cach, tel. 231-69-55.

Osoby fi zyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód 
tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument 
upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.
Wpłacone wadium podlega:
● zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zaoferowa-

nej przez oferenta, który przetarg wygra,
● zwrotowi (przelewem) pozostałym osobom, które przetargu nie 

wygrają,
● przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od  

zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. Osoba wygry-
wająca przetarg zobowiązana będzie do uiszczania opłaty z tytułu 
użytkowania wieczystego działki w wysokości 3% wartości działki. 
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje 
nabywca z chwilą zawarcia umowy notarialnej.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowych informacji udziela stanowisko ds. zamówień publicz-
nych i przetargów w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 239-12-56.

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza, że 7 listopada 2003 r. o godz. 10.00  w sali nr 254 rozpocznie się 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Gliwicach przy 

ul. Szkolnej 3 o pow. 46,47 m2  – parter wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki
Położenie nieruchomości:
Raciborska 10, Szkolna 3, działka nr 79, ark. mapy 5, obr. Gliwice, pow. 
327 m2, KW 31725.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Cena wywoławcza lokalu użytkowego nr 1: .................... 20.466,99 zł
Cena wywoławcza gruntu 25% wartości 
udziału (9/100 cz.): ..................................................................383,25 zł
Cena wywoławcza nieruchomości: .................................. 20.850,24 zł
Wadium: ............................................................................... 2.085,00 zł
Minimalne postąpienie: ............................................................209,00 zł
Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta Gliwice: budow-
nictwo mieszkaniowe oraz usługi.

Udział w przetargu będą mogły brać osoby fi zyczne lub prawne, które 
wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. O/Gli-
wice nr konta: 15601081-4040-3670-1291 i dostarczą dowód wpłaty 
wadium (lub jego kopię) na stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach do 3 listopada 2003r. do godz. 14.00. Nieruchomość zostanie 
udostępniona w celu oględzin 29 października 2003 r. o godz. 10.00.

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza, że 7 listopada 2003 r. o godz. 12.00 w sali nr 254 rozpocznie się II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Gliwicach przy ul. Wybrzeża Wojska 

Polskiego 10-11 o pow. 22,03 m2 – IV piętro wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki
Położenie nieruchomości: Wybrzeże Wojska Polskiego 10-11, działka 
nr 1/1, ark. mapy 19, obr. Gliwice, pow. 435 m2, KW 21834. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Cena wywoławcza lokalu użytkowego nr 1: ........................27.762,14 zł
Cena wywoławcza gruntu 25% wartości udziału 
(2/100 cz.): ................................................................................... 113,30 zł
Cena wywoławcza nieruchomości: ......................................27.875,44 zł
Wadium: ...................................................................................2.787,00 zł
Minimalne postąpienie: ...............................................................279,00 zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta Gliwice: budownic-
two mieszkaniowe oraz usługi.
Udział w przetargu będą mogły brać osoby fi zyczne lub prawne, które 
wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. O/Gli-
wice nr konta: 15601081-4040-3670-1291 i dostarczą dowód wpłaty 
wadium (lub jego kopię) na stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach do 3 listopada 2003 r. do godz. 14.00. Nieruchomość zostanie 
udostępniona w celu oględzin 29 października 2003 r. o godz. 11.00
Osoby fi zyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód 

tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument 
upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.
Wpłacone wadium podlega:
● zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który przetarg wygra,
● zwrotowi (przelewem) pozostałym osobom, które przetargu nie  

wygrają,
● przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od  za-

warcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. Osoba wygrywają-
ca przetarg zobowiązana będzie do uiszczania opłaty z tytułu użytko-
wania wieczystego działki w wysokości 3% wartości działki. Wszelkie 
prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje nabywca 
z chwilą zawarcia umowy notarialnej. Prezydent Miasta Gliwice 
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któ-
rejkolwiek z ofert.
Dodatkowych informacji udziela stanowisko ds. zamówień publicz-
nych i przetargów w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 239-12-56.

KOMUNIKAT
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z poź. 
zm.) Prezydent Miasta Gliwice informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, podane 
zostały do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do zbycia:

− nr 13 do 29 października 2003 r.
− nr 321 do 31 października 2003 r.
− nr 323 do 31 października 2003 r.

− nr 324 do 31 października 2003 r.
Ponadto podany został do publicznej wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę: 

- nr 320 do 2 listopada 2003 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych rosz-
czeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Krystyna Sufl eta



Wydawca: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
tel. (032) 231-99-36, fax: (032) 231-99-01

Redakcja: Barbara Baranowska (redaktor naczelny),
Monika Grzeczyńska, Joanna Lenczowska,  Zbigniew Lubowski, Jacek Michalski

http://www.um.gliwice.pl, e-mail: bp@um.gliwice.pl
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SESJA RADY MIEJSKIEJ
W dniach 22 i 23 października 2003 r. (od godz. 15.00) w sali obrad 
Rady Miejskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 5, odbędzie 
się dwudniowa sesja Rady Miejskiej w Gliwicach – z następującym 
porządkiem dziennym:
Część I – 22 października 2003r.:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu: 11 oraz 18 września br.
3. Komunikaty.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
5. Projekt uchwały w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budże-

tu miasta na prawach powiatu Gliwice. /druk nr 233/
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach 

Nr V/56/2003 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie budżetu miasta na 
prawach powiatu – Gliwice na 2003r. /druk nr 234/

7. Projekt uchwały w sprawie cofnięcia oświadczenia woli w sprawie 
wystąpienia ze Związku Komunalnego pod nazwą „Komunikacyj-
ny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” 
z siedzibą w Katowicach. /druk nr 226/

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego na lata 2004-2007. /druk nr 235/

9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały Nr XXXVIII/875/2002 
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2002r. w sprawie 
regulaminów udzielania dofi nansowania i przyznawania środków 
z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. /druk nr 225/

10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o wydzieleniu z miesz-
kaniowego zasobu gminy lokalu przeznaczonego do wynajęcia na 
czas trwania stosunku pracy. /druk nr 198/

11. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice. /druk nr 199/

12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady 
Miejskiej w Gliwicach Nr XVII/387/2000 z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użytkowych po-
zostających w dyspozycji Gminy Gliwice oraz zasad polityki czynszo-
wej za lokale użytkowe zmienionej uchwała Nr XXX/664/2001 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 r. /druk nr 236/

13. Projekt uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 18 w Gli-
wicach z siedzibą przy ul. Okrzei 16 imienia „Jana Pawła II”. /druk nr 
196/

14. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studen-
tów. /druk nr 200/

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr IV/41/
2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z 23 stycznia 2003 r. w sprawie 
zawarcia porozumień dotyczących przejęcia części zadań z zakresu 
edukacji publicznej. /druk nr 227/

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Ośrodka Me-
todycznego z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 powołanego 
uchwałą Nr XXXIX/922/2002 z dnia 10 lipca 2002 r. /druk nr 228/

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji włączenia Filii nr 14 do 
Filii nr 30 oraz likwidacji Filii nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gli-
wicach w drodze zmiany Statutu MBP nadanego uchwałą Nr XVII/392/
2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
nadania Statutu MBP w Gliwicach. /druk nr 201/

18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego w I kategorii zaszeregowania i ustalenia wartości jednego 
punktu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, Plac Inwalidów 
Wojennych 12. /druk nr 197/

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/163/2003 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków fi nansowych Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację 
w 2003r. /druk nr 229/

20. Projekt uchwały w sprawie założeń dotyczących przeznaczenia mienia 
pozostałego po likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Gliwice. 
/druk nr 230/

21. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Żłobków Miejskich 
w Gliwicach oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu. /druk nr 231/

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo-
ści zabudowanej, obejmującej działkę nr 2/15 położoną w Gliwicach 
przy ul. Portowej 24-26 (a.m. 2, obręb Szobiszowice) na rzecz jej 
użytkownika wieczystego. /druk nr 202/

23. Projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi przy ul. Ciołkowskiego, stanowiących wła-
sność Gminy Gliwice na rzecz Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej. /druk nr 232/

24. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Gliwice 

z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2004. /druk nr 237/
25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Doroty i Edwar-

da Krawczyków na działalność dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach. /druk nr 238/

26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Ogrodniczka 
na działanie Prezydenta Miasta Gliwice. /druk nr 203/

27. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
28. Wybór ławników sądowych.

Część II – 23 października 2003r.:
29. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych. /druk nr 215/

30. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 
w Gliwicach do orzekania w sprawach z wyłączeniem zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych. /druk nr 216/

31. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego 
w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych. /druk nr 217/

32. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego 
w Gliwicach do orzekania w sprawach z wyłączeniem zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych. /druk nr 218/

33. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez 
mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Jago-
dowej i ul. Strzelców Bytomskich – do projektu zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenu obejmującego północną część miasta, stanowiącego dzielnicę 
Czechowice w Gliwicach. /druk nr 204/

34. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu, wniesionego przez 
Państwa: Halinę i Mariana Osuchów, Panią Katarzynę Rojewską oraz 
przez Państwa Jolantę i Piotra Szeremetów – do projektu zmiany miej-
scowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu obejmującego północną część miasta, stanowiące-
go dzielnicę Czechowice w Gliwicach. /druk nr 207/

35. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu – wniesionego przez 
Panią Ewę Świądrowską – do projektu zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla te-
renu obejmującego północną część miasta, stanowiącego dzielnicę 
Czechowice w Gliwicach. /druk nr 205/

36. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu – wniesionego przez 
Pana Piotra Kabzę – do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmu-
jącego północną część miasta, stanowiącego dzielnice Czechowice w 
Gliwicach. /druk nr 206/

37. Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do 
projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice, którego przedmiotem jest przebieg 
ulicy głównej jako drogowej trasy średnicowej od rzeki Kłodnicy do 
ul. Franciszkańskiej, przebieg fragmentu A-1, powiązania DTŚ z auto-
stradą oraz istniejącymi ulicami w tym rejonie miasta Gliwice oraz usta-
lenie sposobu zagospodarowania terenów przyległych do Drogowej 
Trasy Średnicowej i autostrady. /druki nr: 208, 209, 210, 211, 212/

38. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzenne-
go miasta Gliwice, dla fragmentu terenu pod DTŚ – połączenie ulicy 
z projektowaną autostradą A-1 i połączenie Gliwic z pozostałą częścią 
Katowickiego Zespołu Metropolitarnego. /druk nr 213/

39. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do zmia-
ny miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice, którego przedmiotem jest przebieg ulicy głównej jako 
drogowej trasy średnicowej od rzeki Kłodnicy do ul. Franciszkańskiej, 
przebieg fragmentu autostrady A-1, powiązania DTŚ z autostradą 
oraz istniejącymi ulicami w tym rejonie miasta Gliwice oraz ustalenie 
sposobu zagospodarowania terenów przyległych do Drogowej Trasy 
Średnicowej i autostrady. /druk nr 214/

40. Projekty uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego za-
gospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice. /druki nr 219, 220, 
221/

41. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gliwice – fragmentu terenu pod 
gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze – Gliwice. /druk nr 222/

42. Projekty uchwał w sprawie zmian uchwał Nr XLI/998/2002 i Nr XLI/
1008/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 października 2002 r. 
o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice. /druk nr 223, 
224/

43. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław OGRYZEK



- barmanka – wykształcenie zawodowe, minimum sanitarne, umiejętność obsługi 
kas fi skalnych, miejsce pracy: Gliwice,

- cieśla – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: Knurów,
- dekarz – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice, Kato-

wice,
- frezer – wykształcenie zawodowe, minimum 4 lata doświadczenie, miejsce pracy: 

Gliwice,
- kelner – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, minimum sanitarne, umiejęt-

ność obsługi kas fi skalnych, miejsce pracy: Gliwice,
- kosztorysant budowlany – wykształcenie średnie, minimum 2 lata doświadcze-

nia, umiejętność obsługi komputera, miejsce pracy: Gliwice,
- krawcowa (krawiectwo lekkie) – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miej-

sce pracy: Gliwice,
- kucharz – wykształcenie zawodowe gastronomiczne, doświadczenie, minimum 

sanitarne, miejsce pracy: Gliwice,
- malarz budowlany – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: 

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

cy: Gliwice,
- operator koparki – wykształcenie zawodowe, minimum 5 lat doświadczenia, 

uprawnienia, miejsce pracy: Gliwice,
- przedstawiciel handlowy (handel stalą) – wykształcenie średnie, doświadczenie, 

prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: Zabrze i okolice,
- serwisant (systemy uzdatniania wody) – wykształcenie średnie, samochód, 

miejsce pracy: teren Śląska,
- sprzedawca – wykształcenie średnie handlowe, obsługa kasy fi skalnej, minimum 

sanitarne, miejsce pracy: Gliwice,
- sprzedawca-serwisant (komputery) – wykształcenie średnie, znajomość obsługi 

komputera (WORD, EXCEL), miejsce pracy: Gliwice,
- stolarz budowlany – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: 

Knurów,
- tokarz – wykształcenie średnie, minimum 4 lata doświadczenia, miejsce pracy: 

Gliwice,
- tynkarz – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: Gliwice,
- zbrojarz – wykształcenie zawodowe, minimum 5 lat doświadczenia, miejsce pracy: 

Gliwice.

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

KINO AMOK
 22 – 23 października: „Basen” (godz. 18.00, 
20.00), „Zabawy z bronią” (godz. 16.00)

 24 – 29 października: „Basen” (godz. 16.00)
POZNAJ NASZYCH 

PARTNERÓW  POPRZEZ FILM
• 24 października (Anglia): „Stracone 

zachody miłości” (godz. 18.00), „Joint 
Venture” (godz. 20.00)

• 25 października (Węgry): „Cudowna 
podróż Kornela Estiego” (godz. 18.00), 
„Mefi sto” (godz. 20.00)

• 26 października (Szwecja): „Fucking 
Amal” (godz. 18.00), „Tylko razem” (godz. 
20.00)

• 27 października (Francja): „Basen” (godz. 
18.00), „Kolacja dla palantów” (godz. 
20.00)

• 28 października (Słowacja): „Różowe sny” 
(godz. 18.00), „Ogród”  (godz. 20.00)

• 29 października (Niemcy): „Buena Vista 
Social Club” (godz. 18.00), „Eksperyment”  
(godz. 20.00)

 30 października: „Basen” (godz. 16.00, 18.00), 
NIEBIESKI SEANS „Equilibrium” (godz. 20.00)

KINO TEATR “X”

 22 – 23 października: „American Pie: Wesele”  
(godz. 18.00, 20.00)

 24 – 30 października: „Bad Boys II”  (godz. 
17.15, 20.00)

KINO BAJKA

 22 – 30 października:  „Kill Bill. Część I”  (godz. 
16.00, 18.15, 20.30)

   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.


