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Gliwickie przychodnie walczą o właściwe fi nansowanie usług 
medycznych. Zdecydowana większość z nich nie zgodziła się wziąć 
udziału w konkursie ofert na 2004 r. na niemożliwych do zaakceptowania 
warunkach, podyktowanych jednostronnie przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej są przekonani, że 
zaaprobowanie arbitralnego dyktatu funduszu nie pozwoli na właściwe 
leczenie pacjentów. Konkurs został źle przygotowany. Protest ma więc swe 
głębokie uzasadnienie Z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli  
funduszu wynika, że nie zamierza on podejmować rozmów w tej ważnej 
sprawie. Planuje się natomiast zorganizowanie tzw. opieki zastępczej, 
polegającej na przykład na kierowaniu pacjentów przychodni do 
szpitali. Nikt nie zastanowił się, czy jest to możliwe? Czy pozwalają na 
to względy praktyczne, techniczne, sanitarne czy wreszcie medyczne? 
Oczywiście, że nie. Tym samym stwarza się zagrożenie pozostawienia 
tysięcy osób bez możliwości korzystania przez nie z dostępu do lekarza 
pierwszego kontaktu. Takie stawianie sprawy niszczy jednocześnie 
dobrze funkcjonujący w naszym mieście system niepublicznych zakładów 
opieki zdrowotnej. Pozbawia mieszkańców dotychczasowej możliwości 
swobodnego wyboru lekarza. Sytuacja taka jest niedopuszczalna 
i nie ma na nią zgody ani samorządu, ani środowiska medycznego 
Gliwic. Samorząd – wspólnie z pracodawcami ochrony zdrowia 
– chce doprowadzić do rozmów z NFZ w celu osiągnięcia kompromisu. 
Podjęto stanowcze działania. Prezydent miasta wystosował pisma do 
dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ oraz ministra zdrowia, Spotkał się też 
z przedstawicielami ambulatoryjnych placówek służby zdrowia. 
Stanowisko w tej sprawie zajęła Rada Miejska, a jej przewodniczący wysłał 
list do prezesa NFZ w Warszawie. Władze miejskie zamierzają skorzystać 
z różnych możliwości w celu znalezienia optymalnego rozwiązania tej 
ważnej dla pacjentów kwestii.

(maja)
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tygodnik

dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl
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ZASTRZYK PIENIĘŻNY
Budżet miejski otrzymał zastrzyk 

pieniężny w wysokości 215 tysięcy 
złotych dodatkowej subwencji oświa-
towej ze środków budżetu państwa. 
Decyzję w tej sprawie podjęło Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 
na wniosek władz samorządowych 
miasta. Przyznaną kwotę przeznaczo-
no na dofi nansowanie zakupu sprzętu 
szkolnego i pomocy naukowych dla 
potrzeb gliwickich placówek oświato-
wych. Największą część dodatkowej 
subwencji przydzielono Zespołowi 
Szkół Łączności. Otrzymał on 85 tysię-
cy zł na pokrycie kosztów wyposażenia 
budynku dydaktyki zawodowej. (luz)

ZMIANA ZARZĄDCY
Gliwiccy radni postanowili zlikwi-

dować miejską jednostkę budżetową 
„Zarząd Wolnym Obszarem Celnym” 
z siedzibą przy ul. Portowej 28. Decyzja 
w tej sprawie zapadła podczas grudnio-
wej sesji RM, na wniosek prezydenta 
miasta. Ustalono, że ZWOC przesta-
nie istnieć z końcem bieżącego roku. 
Likwidacja jednostki jest konsekwencją 
niedawnego rozporządzenia ministra 
fi nansów, który z dniem 18 paździer-
nika br. wyznaczył nowego zarządcę 
Wolnego Obszaru Celnego w Gliwi-
cach. Tę funkcję pełni spółka „Śląskie 
Centrum Logistyki S.A.” z siedzibą przy 
ul. Portowej 28 w Gliwicach. W tej sytu-
acji uznano, że dalsze funkcjonowanie 
ZWOC nie ma sensu. (luz)

PRZEOBRAŻENIE
Z dniem 5 grudnia br. rozpoczął 

się proces likwidacji gminnego zakładu 
budżetowego „Wysypisko Komunalne” 

w Gliwicach - zdecydowali radni na se-
sji RM w poniedziałek, 1 grudnia br. 
Równocześnie utworzyli oni jednooso-
bową spółkę gminy pod nazwą „Przed-
siębiorstwo Składowania i Utylizacji 
Odpadów” (spółka z o.o.). Zakończenie 
likwidacji dotychczasowego zakładu 
nastąpi z dniem wpisania nowej spółki 
do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Głównym celem całej operacji jest 
zwiększenie efektywności ekonomicz-
nej nowego podmiotu gospodarczego. 
Spółka będzie się zajmować odzy-
skiwaniem, utylizacją i składowaniem 
odpadów komunalnych i przemysło-
wych na wysypisku przy ul. Rybnickiej 
w Gliwicach. (luz)

DROŻSZA WODA
Od przyszłego roku będą obowią-

zywać w Gliwicach nowe stawki opłat 
za dostarczenie wody pitnej i odpro-
wadzanie ścieków. Radni uchwalili, że 
wzrosną one o około 3% w stosunku 
do obecnych opłat. Odbiorcy będą 
w nowym roku płacić 6,85 zł/m3 (woda 
- 3,32 zł/m3, ścieki - 3,53 zł/m3). Teraz 
należność wynosi 6,61 zł/m3 (woda - 
3,25 zł/m3, ścieki - 3,36 zł/m3). Z wnio-
skiem o przyjęcie podwyższonych 
stawek wystąpiło Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach. 
Powodem uchwalonego wzrostu opłat 
jest przede wszystkim zwiększenie 
kosztów działalności PWiK - stwierdzo-
no w uzasadnieniu decyzji. (luz)

ZACIEŚNIĆ KONTAKTY
Gliwiccy radni wyrazili inten-

cję nawiązania bliskiej współpracy 
z miastem Bottrop w Niemczech. Upo-
ważniono prezydenta Gliwic do zawar-

cia porozumienia z lokalnymi władzami 
Bottrop w sprawie wzajemnej wymiany 
informacji, doświadczeń i kontaktów 
w różnych dziedzinach. Wskazano 
m.in. na kulturę i sztukę, oświatę, 
opiekę socjalną i zdrowotną, a także 
turystykę. W Bottrop działa od lat Towa-
rzystwo Historyczne, zrzeszające wielu 
byłych mieszkańców Gliwic. Na jed-
nym z ich spotkań narodził się pomysł 
utworzenia stowarzyszenia „Gleiwitzer 
Kreis”. Nawiązanie bliskich kontaktów 
pomiędzy Bottrop a Gliwicami będzie 
więc – argumentowali radni - potwier-
dzeniem istniejących już wzajemnych 
kontaktów. (luz)

ZWALCZAĆ CHOROBY 
NOWOTWOROWE

Zarząd Główny Śląskiej Ligi Walki 
z Rakiem przyznał Urzędowi Miejskie-
mu w Gliwicach dyplom „Za intensyw-
ne działania na rzecz poprawy zdrowia 
mieszkańców i zaangażowanie w wal-
kę z rakiem”. W liście skierowanym do 
prezydenta miasta wyrażono uznanie 
za poczynania w zakresie promocji 
zdrowia oraz zainteresowanie się 
problemem osób dotkniętych chorobą 
nowotworową. (luz)

MŁODZIEŻOWE WERDYKTY
Pod auspicjami Młodzieżowej 

Rady Miasta przeprowadzono w Gli-
wicach konkurs szkolny o tytuł „Super 
Samorządu 2003”. Zwycięski puchar 
przyznano Zespołowi Szkół Ogólno-
kształcących nr 10 przy ul. Zimnej 
Wody w uznaniu „ponadprzeciętnej 
aktywności i sprawnego funkcjonowa-
nia samorządu uczniowskiego”. Dwa 
równorzędne pierwsze miejsca w kon-

W czwartek, 4 grudnia br., 
oddano do użytku 17,5-kilo-
metrowy fragment autostrady 
A4 – na odcinku z Nogowczyc 
do Kleszczowa. W ten sposób 
nowa arteria komunikacyjna 
wschód – zachód przybliżyła się 
wyraźnie do granic naszego mia-
sta. Głównym wykonawcą prac 
– przy budowie drogi z Wrocła-
wia do Gliwic – jest konsorcjum 
polsko-portugalskie DROMEX 
– MOTA. Nadzór nad realizacją 
przedsięwzięcia sprawuje holen-
derska fi rma DHV Consultans.

(luz)
W Kleszczowie wylądował rządowy 
helikopter z premierem na pokładzie 

Leszek Miller spotkał się z budowniczymi 
autostrady A4 (fot. A. Witwicki)
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kursie o tytuł „Nauczyciela roku 2003” 
zdobyli natomiast: Andrzej Zieliński 
z V LO („za charyzmę i profesjona-
lizm w przekazywaniu wiedzy”) oraz 
Arkadiusz Ciepliński z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcąco-Ekonomicznych („za 
doskonały kontakt z uczniami”). Uro-
czyste wręczenie nagród nastąpi w śro-
dę, 10 grudnia br., podczas specjalnej 
sesji MRM. (luz)
ŚWIĄTECZNA DEKORACJA

Od 5 grudnia br. do połowy stycznia 
przyszłego roku w 8 miejscach na tere-
nie Gliwic będą stały tradycyjne choinki 
świąteczne. Smukłe świerki o wysoko-
ści od 6 do 12 metrów pojawiły się m.in. 
na skwerze przed kościołem p.w. Świę-
tej Barbary (ul. Dworcowa), u zbiegu 
ulic Zwycięstwa i Bohaterów Getta 
Warszawskiego, na placu Krakowskim, 
na skwerze u zbiegu ulic Jana Pawła II 
i Nowy Świat, w rejonie skrzyżowania 
ulic Dąbrowskiego i Traugutta oraz 
na placu Niepodległości w Łabędach. 
Podwójne choinki zostały ustawione 
na tarasie Urzędu Miejskiego przy 
ul. Zwycięstwa oraz na balkonie Ratu-
sza w Rynku. Świerki są udekorowane 
kolorowymi bombkami w odcieniach 
granatowo-srebrnych i czerwono-zło-
tych. Niektóre z nich oświetlono za 
pomocą nowoczesnych elementów 

światłowodowych. Świąteczną dekora-
cją Gliwic zajmuje się Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych. (luz)

JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY
Muzeum w Gliwicach postanowi-

ło przypomnieć świąteczną tradycję 
Europy Środkowej i przygotowuje Ar-
tystyczny Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Odbędzie się on w dniach od 14 do 24 
grudnia br. na terenie Willi Caro przy 
ul. Dolnych Wałów 8a. W ogrodzie 
pojawią się stragany, oferujące ozdoby 
choinkowe, słodycze, wyroby rękodzie-
ła ludowego oraz potrawy regionalne 
i grzane wino. Kiermasz będzie czynny 
codziennie w godzinach od 10.00 do 
18.00. Przewidziano też okolicznościo-
we wykłady o świątecznych zwycza-
jach w innych krajach i Bożym Naro-
dzeniu na Śląsku. W programie znajdą 
się również prezentacje artystyczne. 
Będzie można posłuchać m.in. kolęd 
i pastorałek. Wstęp na większość im-
prez jest bezpłatny. Inauguracja jarmar-
ku nastąpi w niedzielę, 14 grudnia br., 
o godz. 12.00. (al)

ŚWIĄTECZNY KONKURS
Szkoła Podstawowa nr 32 orga-

nizuje Międzyszkolny Konkurs „Boże 
Narodzenie 2003”. Do udziału w nim 

zaproszono uczniów szkół podstawo-
wych, działających w dzielnicy Łabędy 
oraz w osiedlu Kopernika, a także 
uczestników zajęć w trzech świetlicach 
socjoterapeutycznych. Rywalizacja bę-
dzie przebiegać w pięciu kategoriach: 
„kartka świąteczna”, „ozdoba choin-
kowa”, „stroik świąteczny”, „szopka”, 
„Boże Narodzenie w mojej rodzinie” 
(praca literacka). Finał konkursu roz-
pocznie się o godz. 10.00 w środę, 
17 grudnia br., w siedzibie SP nr 32 
przy ul. Wrzosowej 14. Patronat nad 
imprezą objął przewodniczący Rady 
Miejskiej, Stanisław Ogryzek. Została 
ona dofi nansowana ze środków budże-
tu miejskiego. (al)
DNI KULTURY REGIONALNEJ

W dniach od 15 do 19 grudnia 
br. w Szkole Podstawowej nr 20 przy 
ul. Jana Śliwki 8 odbędą się Dni Kul-
tury Regionalnej. Podczas imprezy 
uczniowie poznają zwyczaje i obrzędy 
charakterystyczne dla regionu śląskie-
go. W programie znajdą się: warsztaty 
w Izbie Tradycji na terenie gospodar-
stwa w gliwickiej dzielnicy Bojków, 
tematyczne lekcje w Muzeum, pokaz 
fi lmowy, degustacja potraw, zajęcia 
plastyczne i konkursy. Przewidziano 
też przygotowanie przez uczniów 

W środowy wieczór, 3 grudnia br., wielu gliwiczan znala-
zło się w katowickim „Spodku”. Zwabiła ich tam żywa legenda 
rocka – brytyjska grupa Deep Purple. Zespół przyjechał do 
Katowic na jedyny – w trakcie tegorocznego tournee – koncert 
w Polsce. Zainteresowanie występem mistrzów hard rocka 
przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Na tydzień 
przed imprezą zabrakło już biletów 
w gliwickim punkcie sprzedaży. 
„Spodek” w dniu koncertu dosłow-
nie pękał w szwach. Zebrało się 
tam około 9 tysięcy fanów rockowej 
Purpury. Niektórzy podróżowali aż... 
18 godzin z Łotwy, by dotrzeć do Ka-
towic na występ swoich ulubieńców. 
Przekrój pokoleniowy publiczności 
był bardzo szeroki – obok nastolat-
ków z łatwością można było dostrzec 
... rówieśników Tiny Turner. 

Niemal punktualnie o godzinie 
21.00 zgasły światła i na scenie poja-
wili się bohaterowie wieczoru. Z naj-
słynniejszego składu Deep Purple pozostało tylko trzech mu-
zyków – perkusista Ian Paice, basista Roger Glover i wokalista 
Ian Gillan. Towarzyszyli im: gitarzysta Steve Morse (związany 
z zespołem od 10 lat) oraz najnowszy nabytek – Don Airey, 
grający na instrumentach klawiszowych. Na początek zagrali 
utwory z rockowej klasyki: „Highway Star” i „Strange Kind 
of Woman”. Publiczność nie kryła entuzjazmu. Fragmenty 
tekstów śpiewano chóralnie wraz z wokalistą. Tańczący tłum 
pod estradą bawił się doskonale. Gorąca reakcja fanów była 
z pewnością miłą niespodzianką dla zespołu. Muzycy mieli 
oczywiste powody do zadowolenia. Gillan po wielokroć po-
wtarzał: „To niewiarygodne. Jesteście wspaniali”. 

Przypomnieli swoje największe przeboje z lat siedem-
dziesiątych. Zaprezentowali jednak również utwory, których 
nie wykonywali podczas swoich poprzednich koncertów 
w naszym kraju (grupa Deep Purple wystąpiła dotąd w Polsce 
pięciokrotnie w latach 1991 – 2000). W tym zestawie znalazła 
się m.in. kompozycja „Space Truckin’” z pamiętnego albumu 

„Machine Head” z 1972 roku. Nowy 
klawiszowiec udowodnił, że wcale 
nie ustępuje poprzednikowi. Jon 
Lord nie musi się więc wstydzić  
swojego następcy w zespole. Don 
Airey zebrał szczególne brawa za 
popis instrumentalny, w którym 
przywołał Bacha, Chopina, a nawet 
fragment Mazurka Dąbrowskiego, 
przechodząc potem płynnie do 
preludium poprzedzającego „Per-
fect Strangers”. Katowicki koncert 
Deep Purple obfi tował jednak nie 
tylko w rockowe perły sprzed lat, 
z mega-hitem „Smoke on the Water” 

na czele. Grupa przedstawiła też kompozycje ze swojej naj-
nowszej płyty „Bananas” (2003). Niektórzy odczuwali pewien 
niedosyt, bo zabrakło popisowego numeru Gillana - „Child in 
Time”. Kiedyś był on żelaznym punktem koncertowego reper-
tuaru zespołu...

Półtoragodzinny występ nie ukontentował publiczności. 
Muzycy bisowali. Zagrali na koniec dwa rockowe szlagiery: 
„Hush” i „Black Night”. Entuzjazm fanów osiągnął apogeum. 
Takiego spontanicznego wybuchu emocji nie pamiętano 
w „Spodku” od dawna. Potęga rockowej Purpury dała o sobie 
znać w całej okazałości.

Zbigniew Lubowski

W E T E R A N I  R O C K A  N I E  S T R A C I L I  W I G O R U
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inscenizacji w gwarze śląskiej oraz wy-
stęp dziecięcego zespołu regionalnego 
„Mozaika ludowa” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 15 w Zabrzu. SP nr 20 zaprasza 
wszystkich gliwiczan na wystawę rzeź-
by ludowej autorstwa Jana Budacza. 
Ekspozycja będzie prezentowana w ra-
mach Dni Kultury Regionalnej w szkol-
nej Galerii w godzinach od 15.30 do 
18.00. (al)

KSIĄŻKA DLA CIEBIE
W świetlicy Szkoły Podstawowej 

nr 21 przy ul. Reymonta 18a zainicjo-
wano akcję KSIĄŻKA DLA CIEBIE. Jej 
celem jest propagowanie czytelnictwa 
jako interesującej formy spędzania 
wolnego czasu i sposobu na zdobywa-
nie wiedzy. Na razie zorganizowano ją 
w szkole. Książki zbierano od września 
br. Przynosiły je dzieci, ich rodzice 
i nauczyciele. W październiku trafi ły 
na stoliki, ustawione na korytarzu obok 
świetlicy. Uczniowie pożyczają je teraz 
na dowolny czas i oddają w to samo 
miejsce po przeczytaniu. Organizato-
rzy przedsięwzięcia zachęcają inne 
placówki edukacyjne do włączenia się 
w akcję. Marzą o rozszerzeniu pola 
działania i propagowaniu czytelnictwa 
w różnych miejscach miasta. Zainte-
resowani współpracą mogą kontakto-
wać się z SP nr 21 pod numerem tel. 
237-09-28. (al)

PATRON 
PRZEWODNIKÓW

Gliwickie Koło Przewodników 
Tatrzańskich PTTK obchodziło swoje 
30-lecie. Rocznicową imprezę zorga-
nizowano w sobotę, 22 listopada br., 
w Zakopanem. W trakcie uroczystego 
spotkania w Muzeum Tatrzańskiego 

Parku Narodowego nadano kołu imię 
Tadeusza Szczerby. Zmarły w ubiegłym 
roku patron gliwickich przewodników 
tatrzańskich był znanym i cenionym 
popularyzatorem turystyki górskiej, 
autorem licznych książek o tematyce 
tatrzańskiej, a także instruktorem prze-
wodnictwa tatrzańskiego. W uroczy-
stości wzięli udział zaproszeni goście: 
Stanisław Czubernat - zastępca dyrek-
tora TPN, Krzysztof Kulesza - prezes 
Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego 
oraz żona patrona - Halina Szczerba 
wraz z synem Piotrem. (luz)

HALOWE MISTRZOSTWA
Pod koniec ubiegłego miesią-

ca w hali sportowej Zespołu Szkół 
Techniczno – Informatycznych przy 
ul. Zabrskiej 41 rozegrano dwa turnieje 
zorganizowane przez Kolejowe Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
SYGNAŁ w Gliwicach. W VI Mistrzo-
stwach Gliwic Amatorów w Badminto-
nie wzięły udział 43 osoby. Większe za-
interesowanie wzbudziły V Mistrzostwa 
Gliwic Amatorów w Tenisie Stołowym. 
Zgromadziły one 79 zawodniczek i za-
wodników. Rywalizowano w siedmiu 
kategoriach wiekowych. Nagrody 
i dyplomy dla zwycięzców ufundował 
samorząd miasta Gliwice. (luz)

MATEMATYCZNE 
ROZGRYWKI

*** Drużyna z Gimnazjum nr 6 
zwyciężyła w IV Międzygimnazjalnym 
Konkursie ROZ(G)RYWKI MATE-
MATYCZNE. Za nią uplasowały się 
reprezentacje Gimnazjum nr 1 (drugie 
miejsce) i Gimnazjum nr 10 (trzecie 
miejsce). W rywalizacji uczestniczyli 
uczniowie pierwszych i drugich klas 

z siedmiu gimnazjów. Czekały na nich 
zagadki, rebusy, łamigłówki, krzyżówki 
i inne zadania związane z matematy-
ką, wzbogacone o elementy edukacji 
ekologicznej, fi lozofi cznej i regionalnej. 
Konkurs zorganizowało Gimnazjum 
nr 10. Nagrody dla zwycięzców ufun-
dował m.in. gliwicki samorząd. 

*** 27 listopada br. w Gimnazjum 
nr 3 w Gliwicach odbył się I Międzygim-
nazjalny Konkurs Informatyczno-Ma-
tematyczny. Do rywalizacji przystąpiło 
65 uczniów z 9 gliwickich gimnazjów. 
W pierwszym etapie musieli odpowie-
dzieć na 25 pytań testowych z  infor-
matyki, w drugim - rozwiązać 3 zadania 
otwarte z matematyki. W fi nałowym 
– trzecim – etapie spotkało się 9 osób. 
Przygotowano dla nich sprawdzian 
umiejętności obsługi komputera. Zwy-
cięzcą konkursu został Tomasz Kacz-
marczyk z Gimnazjum nr 14. Drugie 
miejsce zajął Jan Jędrychowski z Gim-
nazjum nr 8, a trzecie - Rafał Rawicki 
z Gimnazjum nr 3.  (al)

KWIATY W OCZACH 
PRZEDSZKOLAKÓW

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 12 w Gliwicach zorganizował konkurs 
ekologiczno-plastyczny dla przedszko-
laków. Finał współzawodnictwa pod 
hasłem Kwiaty chronione rozegrano 
w sobotę, 22 listopada br. Impreza była 
połączona z dniem Otwartym Szkoły. 
Na pierwszym miejscu w konkursie 
uplasowały się; Joasia Polok z Przed-
szkola Miejskiego nr 5 „Tęcza”, Jessi-
ca Kopiec i Natalia Smuda z oddziału 
przedszkolnego Szkoły Podstawowej 
nr 13 oraz Wiktoria Szewczak z Przed-
szkola Miejskiego nr 20. (luz)

B Y Ł O ,  B Ę D Z I E

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza
 

konkurs na przygotowanie koncepcji pracy placówki oświatowej 
poszerzającej aktualną ofertę

dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą Gminy GLIWICE.

R E G U L A M I N
1. Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele gliwickich szkół 

i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), którzy 
ukończyli lub kontynuują studia wyższe lub studia podyplo-
mowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifi kacyjny z zakre-
su zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami 
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

2. Prace konkursowe w formie pisemnej na dwóch stronach 
formatu A 4 należy składać do dnia 31 stycznia 2004 roku w za-
lakowanych kopertach opatrzonych napisem „KONKURS DLA 
NAUCZYCIELI” w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (pokój nr 232).

3. Do rozpatrzenia złożonych prac prezydent miasta powoła komi-
sję konkursową.

4. W skład komisji konkursowej wejdą:

a. trzej przedstawiciele prezydenta miasta (w tym zastępca 
prezydenta miasta w funkcji przewodniczącego komisji),

b.  przedstawiciel Rady Miejskiej w Gliwicach,
c. przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach.

5. Prezydent miasta ustali harmonogram prac komisji konkurso-
wej.

6. Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący. 
Komisja ustali procedurę podejmowania decyzji. W sprawach 
spornych decyzję podejmie przewodniczący komisji.

7. Komisja konkursowa przedstawi do 20 lutego 2004 roku prezy-
dentowi miasta kandydatów do nagród w konkursie.

8. Ustala się następujący katalog nagród w konkursie:
• opublikowanie nagrodzonych prac w Gliwickim Miesięczni-

ku Oświatowym,
• nagrody rzeczowe ufundowane przez prezydenta miasta,
• dofi nansowanie studiów podyplomowych podnoszących 

kwalifi kacje zawodowe.
9. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród podejmie 

prezydent miasta.
10. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyni-

ków do publicznej wiadomości nastąpi do 27 lutego 2004 roku.

SZANSA DLA AKTYWNYCH
Określono warunki i regulamin uczestnictwa w turnieju koncepcji edukacyjnych, przeznaczonym dla nauczycieli gliwickich szkół i innych 
placówek oświatowych. Turniej jest oryginalną formą treningu intelektualnego, przygotowującego do wiosennej rywalizacji o dyrektorskie 
fotele w gliwickiej oświacie. Zwycięzcy będą mieli - jak można przypuszczać - mniejszą tremę w przyszłorocznych konkursach dyrektor-
skich w oświacie.
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Krótka historia musicalu
część VII

Bicie masła, czyli beznoga Oklahoma!

DATA GODZINA SPEKTAKL

10 grudnia 2003 r. (środa) 10.30
19.00 FOOT LOOSE – WRZUĆ LUZ!

11 grudnia (czwartek) 10.30 FOOTLOOSE – WRZUĆ LUZ!
12 grudnia (piątek) 19.00 FOOTLOOSE – WRZUĆ LUZ!

28 grudnia (niedziela) 17.00 KSIĘŻNICZKA CZARDASZA
29 grudnia (poniedziałek) 18.30 HELLO, DOLLY! 

30 grudnia (wtorek) 18.30 HELLO, DOLLY! 
31 grudnia (środa) 18.30 Sylwester z HELLO, DOLLY!

R E P E R T U A R

„No legs, no jokes, no chance”, czyli „Bez nóg, bez żartów, bez 
szans” – tak w 1943 roku skomentował przedpremierowy pokaz Oklaho-
my! Mike Todds – jeden ze znanych ówczesnych producentów teatralnych. 
Inny, Howart Cullman, oprawił w ramki i powiesił nad swoim biurkiem list od 
Richarda Rodgersa i Oskara Hammersteina II, w którym proponowali mu 
współfi nansowanie musicalu. Cullman odmówił, zaś później okazało się, 
że każdy dolar „włożony” w produkcję przyniósł 33 dolary czystego zysku! 
List miał go do końca życia  przestrzegać przed pochopnymi decyzjami. 
Oklahomę! zagrano na Broadwayu 2.212 razy, co było pierwszym z serii 
spektakularnych i tak lubianych przez Amerykanów rekordów (aktualny 
należy do Kotów A. L. Webbera, pokazanych 7.485 razy). Przeboje Okla-
homy! należą do najbardziej znanych standardów jazzowych. To „kamień 
milowy w dziejach gatunku”, „pierwszy jego prawdziwy reprezentant” – jak 
pisali amerykańscy historycy teatru muzycznego.

Co takiego jest w historii farmerskiej panienki, która przez połowę 
spektaklu waha się, z kimś ma pójść na wiejski festyn, w drugiej części 
głownie drżąc z obawy o to, czy jej koszyk wygra tradycyjną licytację i 
ostatecznie zgadzając się na ślub z chłopcem, którego kochała od samego 
początku w sposób tak oczywisty, że co drugi widz na premierze pewnie 
miał ochotę wrzasnąć na całe gardło: „Zgódź się wreszcie, idiotko!” – co 
takiego w tym wszystkim, że Oklahoma! zasłużyła sobie na tak głośne 
zachwyty, laury i wyróżnienia?

Na przykład, początek. Pamiętamy, że żelazne reguły broadwayow-
skiego teatru pw. św. Ziegfelda głosiły, że już w pierwszej scenie spektaklu 
na scenie musi pojawić się chór długonogich, a przede wszystkim, „goło-

nogich” panienek. W Oklahomie! widzowie musieli na to czekać aż czterdzieści minut! Po podniesieniu kurtyny ich zdumionych oczom 
ukazał się widok sympatycznej skądinąd, ale całkowicie ubranej i w dodatku nienajmłodszej Ciotki Eller, jak gdyby nigdy nic ubijającej 
masło. Skąd ten pomysł? Otóż, stanowiło to jeden z punktów zamierzonej przez Rodgersa i Hammersteina reformy teatru broadway-
owskiego. Nie chodziło im oczywiście o to, by młode tancerki zastąpić ich nobliwymi ciotkami, ale o zmianę hierarchii środków skła-
dających się na strukturę musicalu. Najważniejsza miała być fabuła, która powinna się stać elementem spajającym jej poszczególne 
części. To ona miała wpływać na kształt muzyki, czyli również piosenek, które odtąd nie mogły już funkcjonować niezależnie od spek-
taklu. Jeżeli wcześniej zdarzało się, chociażby Gershwinowi, tak długo przenosić udaną piosenkę do kolejnych musicali, aż wreszcie 
któryś z nich odniósł sukces, to trudno sobie wyobrazić, by przeboje Oklahomy! potraktować w ten sposób. Na przykład, fragment 
piosenki People Will Say We’re in Love:

„Nie gap się na mnie, gdy 
wzdycham dziś tak jak ty.
Nie wierz, gdy powiedzą ci,
że zakochani to my.”

jest zupełnie niezrozumiały dla każdego, kto nie wie, że Laurey jest cnotliwą panienką i – choć zakochana po uszy w Curlym – nie chce, 
żeby całe miasteczko trąbiło o ich miłości.

Podobnie rzecz się miała z innymi elementami struktury musicalu: choreografi ą, która przestała być rewiowym, niezależnym 
układem, podporządkowując się sytuacjom w poszczególnych scenach i również przenosząc swoiste treści, czy scenografi ą, która 
– choć olśniewająca – była wreszcie związana z miejscem akcji spektaklu. To między innymi wynikająca z tego wyższość nad pozo-
stałą ówczesną produkcją teatralno-muzyczną zagwarantowała jej tak zawrotny sukces.

Warto dodać, że polska premiera Oklahomy! odbyła się całkiem niedawno, bo w 2001 r., w Gliwickim Teatrze Muzycznym. 
Na styczeń 2004 r. planowane jest wznowienie tego musicalu. Zapraszam wszystkich serdecznie – to jedna z dosyć rzadkich okazji 
obejrzenia prawdziwego „klasycznego” musicalu bez konieczności kosztownego wyjazdu na wycieczkę do Nowego Jorku. A czy na-
sza inscenizacja bardzo ustępuje wersjom broadwayowskim? Mogą się Państwo przekonać sami.

Jacek Mikołajczyk

Laurey i Curly z premierowego przedstawienia 
w 1943 roku.
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W okresie przedświątecznym miłośnicy kina otrzymają specyfi
Projekcje przewidziano w dniach od  11 do 22 grudnia br. Imprezę przyg
bilety będą wyjątkowo tanie. 

WARSZAWA
TT  egoroczna edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni należała do szczególnie udanych. 

Agnieszka Holland na konferencji prasowej powiedziała, że był to najlepszy festiwal od czasów, kiedy ona 
i Krzysztof Kieślowski pokazywali Amatora i  Aktorów prowincjonalnych, czyli od 1979 r. Rzeczywiście, w tym 
roku było co oglądać. Mimo ciągłych narzekań na kryzys polskiego kina w konkursie głównym poka-
zano 21 tytułów, co jest więcej niż przyzwoitym wynikiem produkcyjnym. Ważniejsze jednak jest to, 
że tym razem ilości towarzyszyła jakość. Wreszcie zamiast kina lektur szkolnych i pseudokomercji, 
otrzymaliśmy artystyczny wizerunek otaczającej nas rzeczywistości, co zawsze stanowiło mocną stronę 
naszego kina, docenianą w Europie i na świecie. Mamy zatem nadzieję, że zapraszając Państwa na ten 
wielki przegląd współczesnego kina polskiego, dostarczymy Wam wrażeń nie tylko estetycznych. 
Grudniowa atmosfera świątecznych przygotowań przeniknięta jest często refl eksją nad kondycją dnia 
codziennego. Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas fi lmy pomogą Państwu przemyśleć parę spraw, 
w konwencji zarówno poważnej (pokażemy kilka dramatów) jak i wesołej (będą również komedie). Spośród 
festiwalowych fi lmów pokażemy kilkanaście najciekawszych, również i te, które wcześniej cichaczem przeszły 
przez polskie ekrany i nie zawsze miały dobre recenzje. Taką pozycją jest chociażby Julia wraca do domu 
Agnieszki Holland – najdłużej oklaskiwany fi lm festiwalu. 

Urszula Biel, kierownik kina AMOK
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WARSZAWA  (104’)
Reż. Dariusz Gajewski, wyk.: Agnieszka 
Grochowska, Łukasz Garlicki, Dominika 
Ostałowska.
Akcja rozgrywa się w ciągu jednego dnia 
w Warszawie. Bohaterowie fi lmu przy-
bywają tu z prowincji. Wszyscy mają do 
załatwienia jakąś ważną „życiową” sprawę. 
Klara przyjeżdża, by zamieszkać ze swoim 
chłopakiem. Paweł szuka pracy. Wiktoria 
spotyka nieznajomego, a ten wciąga ją 
w swoje podejrzane interesy. Ojciec szuka 
córki, która wyjechała do stolicy na studia i od 
trzech miesięcy nie dała znaku życia. Zimowy 
dzień ukazany w fi lmie niektórych zbliży do 
spełnienia życiowych pragnień, innym przy-
niesie niespodziewane odkrycia dotyczące 
ich samych. Dla każdego to miasto ma inne 
oblicze. Mijają się na ulicach, nie dostrze-
gając się wzajemnie, spotykają się dopiero 
uczestnicząc w wypadku samochodowym. 
Na ostatnim festiwalu w Gdyni „Warszawa” 
została obsypana deszczem nagród, zdo-
bywając m.in. tę najważniejszą – Złote Lwy 
– dla najlepszego fi lmu, co zostało przyjęte 
bardzo kontrowersyjnie. Pozostałe nagrody: 
za reżyserię, scenariusz, za drugoplanową 
rolę żeńską, montaż.

SYMETRIA (99’)
Reż. Konrad Niewolski, wyk.: Arek 
Detmer, Elżbieta Kijowska, Borys Szyc, 
Andrzej Chyra.
Dla wielu osób to właśnie ten fi lm okazał się 
rewelacją festiwalu, a jego twórca – najbar-
dziej utalentowanym reżyserem. Co ciekawe, 
Niewolski nie skończył żadnej szkoły fi lmowej 
(studiował fi zykę, jest międzynarodowym 
sędzią snowboardu), spędził natomiast 
kilka miesięcy w więzieniu, co z pewnością 
wpłynęło na porażający autentyzmem 
klimat „Symetrii”. Jej bohater, dwudziesto-
sześcioletni Łukasz, niesłusznie posądzony 
o napad na starszą kobietę, trafi a do aresztu 
śledczego. Adwokat wynajęty przez matkę 
bezskutecznie próbuje go stamtąd wydostać. 
Pod wpływem dramatycznych wydarzeń w celi przejściowej Łukasz za 
wszelką cenę chce znaleźć się wśród grypsującej części więźniów. Świat 
gitów wymaga jednak przestrzegania panujących tu twardych zasad. Film 
zdobył nagrodę dziennikarzy, którzy uznali go za najlepszy fi lm festiwalu.

POGODA NA JUTRO (95’)
Rez. Jerzy Stuhr, wyk.: Jerzy Stuhr, Małgorzata Zajączkowska, Ma-
ciej Stuhr, Krzysztof Globisz, Andrzej Chyra.
Józef Kozioł - od kilkunastu lat brat Józef w zakonie, dokąd schronił się 
przed zdradzającą go żoną i komunistycznymi represjami - musi zastąpić 
chorego braciszka w zespole wokalno-muzycznym (w tej roli „Myslovitz”) 
i wystąpić na festiwalu Sacrosong poza murami klasztoru. Odosobnienie 
sprawiło, że nawet nie bardzo wie, iż upadł komunizm. Podczas występu 
zostaje rozpoznany przez żonę i córkę. Władze kościelne są wstrząśnięte. 
Brat Józef zostaje natychmiast wydalony z klasztoru. Żona z litości zabie-
ra go do domu swojego nowego partnera. Po kilkunastoletnim pobycie 
w miejscu odosobnienia i izolacji nagle musi dostosować się do zmian 
ustrojowych i społecznych, które są dla niego szokiem.

PRZEMIANY (76’)
Rez. Łukasz Barczyk, wyk.: Maj
łek, Katarzyna Herman, Wojciec
Do domu nad jeziorem przyjeżdża
kających tam sióstr, Adrian Snaut.
znając przeszłość ewentualnego z
35 lat, za sobą nieudane małżeńs
i utratę pracy. Matka Prosi Snauta
łaby go lepiej poznać. To począte
wszyscy biorą udział i która zawa
Barczyk, reżyser teatralny i fi lmow
Festiwalu Młodych Talentów w Tur

JAK TO SIĘ ROBI Z DZIEWC
Reż. Przemek Angerman, wyk.: 
Agnieszka Dygant, Paulina Holtz
Komedia o dwóch chłopakach, któ
mi dojrzewania. Jak wiadomo, nieo
z tym okresem są pierwsze kontak

JULIA WRACA DO DOMU  (118’)
Reż. Agnieszka Holland, wyk.: Miranda Otto, William Fichtner, 
Lothaire Bluteau, Maria Seweryn, Maciej Stuhr.

Współczesna opowieść o 
Kanadyjce, której małżeń-
stwo się rozpada i która 
walczy o życie synka 
umierającego na raka. 
Kiedy medycyna zawodzi, 
Julia postanawia udać się 
do uzdrowiciela, który leczy 
dotykiem. Jedzie z Ka-
nady do Polski. Uzdrowi-
cielem jest podróżujący 
po świecie, przebywający 
akurat w Polsce, Rosjanin. 
Kobieta zdobywa coś wię-

cej niż tylko pomoc dla swojego dziecka. Najdłużej oklaskiwany fi lm na 
FPFF w Gdyni. Agnieszka Holland powiedziała, że jedną z inspiracji do 
zrealizowania tego fi lmu był fakt, że mimo rozwoju współczesnej medy-
cyny, ponad 60% ludzi szuka pomocy u „uzdrowicieli”. 

CIAŁO (98’)
Reż. Andrzej Saramonowicz, Tomasz Konecki; wyk.: Rafał Króli-
kiewicz, Robert Więckiewicz, Cezary Kosiński, Edyta Olszówka, 
Zbigniew Zamachowski.

Komedia zrealizowana 
przez twórców fi lmu 
Pół serio. Goldi, drobny 
złodziejaszek, przewozi 
w pociągu walizkę z pre-
cjozami ukradzionymi 
z kościoła. Wsiada do 
przedziału, w którym 
siedzi Wolter. Pech 
chce, że ktoś włącza 
hamulec bezpieczeństwa 
i walizka spada na głowę 
pasażera. Gdy Goldi 
usiłuje ocucić Woltera, 

z przerażeniem stwierdza, że ten nie żyje. Nie może tego sam zgłosić na 
policję, bo przecież ma trefny towar.  Zdesperowany postanawia podrzu-
cić zwłoki komuś innemu.

PORNOGRAFIA (117’)
Reż. Jan Jakub Kolski, wyk.: Krzysztof Majchrzak, Adam Ferency, 
Krzysztof Globisz, Grażyna Błęcka-Kolska.

Ekranizacja fi lozofi czno-
erotycznej powieści Wi-
tolda Gombrowicza pod 
tym samym tytułem. Ak-
cja rozgrywa się w oku-
powanej Polsce, w roku 
1943. Fryderyk, reżyser, 
i Witold, pisarz, wyru-
szają do majątku Hipo-
lita, znajomego Witolda. 
W spokojnej atmosferze 
prowincji, gdzie niemal 
udaje się zapomnieć o 

trwającej wojnie, mężczyźni zaczynają toczyć tajemniczą, dwuznaczną 
grę. Manipulują ludźmi ze swego otoczenia, rozkoszując się obserwo-
waniem ich reakcji. Nie wszystko jednak da się przewidzieć... Nagroda 
za najlepsze role męskie dla Krzysztofa Majchrzaka (pierwszoplanowa), 
Jana Frycza (drugoplanowa), za muzykę, dźwięk, nagroda publiczności.
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fi czny prezent. Do Gliwic trafi  replika XXVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych z Gdyni. 
gotowują wspólnie kino AMOK i gliwicki samorząd, który ją sfi nansuje. Dzięki wsparciu z miejskiej kasy 

A, CIAŁO I ŻUREK
PP  omysł zorganizowania repliki XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych z Gdyni zrodził się bezpo-
średnio po zakończeniu przeglądu fi lmów miast partnerskich „Poznaj naszych partnerów poprzez fi lm”, 
zorganizowanym przez gliwicki samorząd w  październiku w Kinie AMOK.  Przegląd cieszył się ogromnym 
powodzeniem gliwiczan – na niektórych seansach frekwencja osiągnęła poziom 100%.  Było to nieza-
przeczalnym dowodem na to, że takie imprezy są potrzebne i doceniane.  Stąd idea kolejnego przeglądu 
fi lmowego, podczas którego obowiązywałyby niższe ceny biletów.  Początkowo zamierzaliśmy podarować 
gliwiczanom gwiazdkowy prezent w  postaci festiwalu fi lmów o tematyce bożonarodzeniowej i noworocz-
nej, nakręconych na naszym kontynencie.  Okazało się jednak, że tematyka ta jest głównie opanowana 
przez kino amerykańskie.  Większość fi lmów była również wielokrotnie emitowana na antenie telewizji. 
Zrezygnowaliśmy więc z tej wstępnej koncepcji, pragnęliśmy bowiem, aby nasz prezent dla gliwiczan był 
naprawdę wyjątkowy.  I tu z pomocą przyszła nam Pani Urszula Biel, dyrektor Kina AMOK, która wpadła na 
pomysł zaprezentowania obrazów wyświetlanych podczas tegorocznego gdyńskiego festiwalu.   Pomysł 
ogromnie nam się spodobał, uzyskał również akceptację Kierownictwa Urzędu Miejskiego.  Mam nadzieję, 
że najlepsze polskie produkcje fi lmowe minionego roku wprowadzą wszystkich w miły świąteczny nastrój  
i spotkają się z dobrym przyjęciem mieszkańców naszego miasta.

Sylwia Banaszewska, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta UM
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a Ostaszewska, Jacek Poniedzia-
ch Kalarus.
a narzeczony jednej z trzech miesz-
. Chce prosić o rękę Wandy. Matka, 
zięcia, niepokoi się o los córki. Ma on 
stwo, uzależnienie od psychotropów 
, żeby został na kilka dni, gdyż chcia-
ek rodzinnej psychodramy, w której 
aży na losach całej rodziny. Łukasz 
wy, otrzymał za ten fi lm nagrodę na 
rynie.

CZYNAMI (90’)
Radek Kaim, Krzysztof Prałat, 
z.

órzy muszą zmierzyć się z problema-
odzownym elementem wiążącym się 
kty z dziewczynami. Niektórzy radzą 

sobie z tym lepiej a inni gorzej. Dlatego 
bardziej przebojowy kolega musi pomóc 
mniej przebojowemu przełamać nieśmia-
łość wobec płci pięknej. Bogo i Rychu są 
przyjaciółmi od zawsze. Bogo, twardziel 
przekonany o swojej skuteczności w pod-
rywaniu dziewczyn, w drodze do celu nie 
przebiera w środkach. To on jest motorem 
akcji. Rysiek to zagubiona ofi ara losu, ma-
rzyciel, który nie bardzo umie odnaleźć się 
w realiach dorosłego życia. Nigdy jeszcze 
nie miał dziewczyny, więc przyjaciel posta-
nawia mu pomóc. Nagroda pozaregulami-
nowa dla najlepszego fi lmu komediowego 
oraz nagroda za debiut aktorski dla Radka 
Kaima. 

UBU KRÓL (95’)
Reż. Piotr Szulkin, wyk.: Jan Peszek, 
Katarzyna Figura, Krzysztof Kowa-
lewski.
Ubu, schlebiając szumowinom i podlizu-
jąc się ludziom wpływowym, w krwawy 
sposób przejmuje władzę w państwie pod 
hasłami walki o wolność i demokrację. 
Jego głupie i okrutne rządy podporząd-
kowane są tylko jednemu celowi - nabiciu 
własnej kiesy. Wprowadzane reformy 
są absurdalne, obywatele biednieją, zaś 
skarb państwa okazuje się pusty. Ubu, 
otoczony pochlebcami, wzmaga terror. 
Podjudzony przez ambasadorów obcych 
mocarstw wyrusza na wojnę z rosyjskim 
carem. Wyprawa kończy się klęską. Lud 
przepędza Ubu i jego żonę. Car przyby-
wa do stolicy. Wspólnie z ambasadorami 
wybierają nową królową, o której sądzą, że 
będzie marionetką w ich rękach. Obalony 
Ubu ucieka do sąsiedniego państwa. Nie 
traci animuszu, wie, że tacy jak on nie 
przepadną. Nagroda za najlepsza role 
żeńską dla Katarzyny Figury. 

ZMRUŻ OCZY (96’)
Reż. Andrzej Jakimowski, wyk.: Zbi-
gniew Zamachowski, Ola Prószyńska, 

Małgorzata Foremniak, Andrzej Chyra.
Opowieść o czupurnej dziewczynce, która potrzebuje więcej uwagi, 
tolerancji i wolnego czasu, niż mogą jej poświęcić rodzice zajęci karierą 
zawodową. Mała znajduje zrozumienie u swojego byłego nauczyciela 
- obecnie stróża na farmie rolnej – którego wciąga w psychologiczną 
rozgrywkę z ojcem. Obserwuje z boku starcie ich postaw i wartości. 
Mimo przywiązania do dziewczynki stróż przygotowuje ją do rozstania 
i pogodzenia się z rodzicami. Obok „Warszawy” fi lm ten zdobył najwię-
cej nagród festiwalu. Nagroda specjalna jury, nagroda za scenografi ę, 
za debiut, za zdjęcia, kostiumy. 

ŻUREK (70’)
Rez. Ryszard Brylski, wyk.: Katarzyna Figura, Natalia Rybicka, 
Zbigniew Zamachowski.
Zbliża się Boże Narodzenie, Halina z Iwonką, kilkunastoletnią córką, 
poszukują ojca dziecka Iwonki. W święta dziecko powinno zostać 
ochrzczone. Halina przyrzekła to mężowi, który po zlikwidowaniu stacji 
kolejowej, na której był honorowym dróżnikiem, popełnił samobójstwo. 
Iwonka ciągle wskazuje kogoś innego, a czas płynie...

SUPERPRODUKCJA (90’)
Rez. Juliusz Machulski, wyk.: Rafał Królikowski, Piotr Fronczew-
ski, Janusz Rewiński, Anna Przybylska. 
Młody krytyk fi lmowy, Janek 
Drzazga, znany z ostrego 
pióra i ciętego języka, 
w telewizyjnym talk-show 
poucza jak napisać dobry 
scenariusz fi lmowy. Jeden 
z telewidzów, prezes Koniec-
polski, proponuje mu napi-
sanie scenariusza z rolą dla 
swojej młodej narzeczonej 
Donaty, byłej Miss Fitness, 
która zapragnęła zostać 
gwiazdą fi lmową. Krytyk dowiaduje się, że za nazwiskiem prezesa stoi 
olbrzymi majątek i niejasne źródła dochodu, co gorsza propozycja jest 
z rodzaju tych nie do odrzucenia. Janek pisze scenariusz w zgodzie ze 
swoimi przekonaniami na temat kina artystycznego. Jego scenariusz nie 
podoba się jednak zleceniodawcy, autor zostaje ostro i boleśnie skarco-
ny oraz zamknięty w odosobnieniu, żeby mógł spróbować jeszcze raz...

STARA BAŚŃ: KIEDY SŁOŃCE BYŁO BOGIEM (107’)
Reż. Jerzy Hoffman, wyk.: Daniel Olbrychski, Michał Żebrowski, 
Małgorzta Foremniak, Anna Dymna.
Ekranizacja powieści J.Kraszewskiego, opowiadająca o początkach 
polskiej państwowości. Film 
o zbrodni i karze, miłości 
i zazdrości, o życiu i oby-
czajach Prasłowian. Akcja 
rozgrywa się w IX wieku, 
sto lat przed przyjęciem 
chrztu przez Polskę. W 
nadgoplańskim kraju krwa-
we rządy sprawuje książę 
Popiel. Jego zbrodnie wy-
wołują bunt kmieci. Ziemek, 
młody myśliwy i wojownik, 
zakochany w Dziwie, córce kmiecia Wisza, nie chce pogodzić się 
z wolą ojca dziewczyny, który przeznaczył ją bogom i oddał do chramu 
Świętowita. Postanawia walczyć o ukochaną. Ziemek spotyka Piastuna, 
byłego dowódcę zbrojnych księcia Popiela, i wraz z innymi kmieciami 
podejmuje walkę przeciwko krwawemu władcy.

SHOW  (120’)
Reż. Maciej Ślesicki, wyk.: Cezary Pazura, Dorota Segda, Joanna 
Pierzak, Jerzy Stuhr.
Czarek, drobny oszust i fał-
szywy uzdrowiciel, musi 
uciekać przed ciężarną 
Beatką i jej rozzłoszczoną 
mafi jną rodziną. Informacja 
o naborze do reality show 
jest dla niego prawdziwym 
zrządzeniem losu. Wraz
z dziewięcioma kandyda-
tami trafi a do specjalnie 
wybudowanego domu-stu-
dia tv na dzikiej wyspie na 
jeziorze. Ponieważ nagroda 
za zwycięstwo w wynosi 2 miliony złotych, walka między uczestnikami 
przybiera bardzo ostre formy. Początkowo wszystko przebiega zgodnie 
z planem. Jednak któregoś dnia jedna z uczestniczek zostaje znaleziona 
martwa. Sytuacja przypomina „10 Murzynków” Agaty Christie.

Opracowanie: B.Baranowska, J.Lenczowska
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UCHWAŁA Nr XIV/236/2003 RADY MIEJSKIEJ 
W GLIWICACH z dnia 1 grudnia 2003 r.

w  sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2004 r.
Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. 

nr 142, poz 1591 z  późniejszymi. zmianami), art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
z 2002 r.  Dz.U. nr 9 poz 84 z późniejszymi. zmianami)

 
Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Prezydenta Miasta uchwala:

I. Podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:
1.Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna Masa Całkowita Stawka podstawowa
Od pojazdów posiadających dokument poświadczający,  że pojazd spełnia 

warunki normy czystości spalin EURO  - wyprodukowanych po 31 grudnia 1998 
(70% stawki podstawowej)

od 3,5 do 5,5 ton 600 zł 420 zł
powyżej 5,5 do 9 ton 990 zł 700 zł
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.200 zł 840 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton w zależności od liczby osi:
dwie osie trzy osie cztery osie i więcej
1.608 zł 1.800 zł 2.454 zł

Warunkiem zaklasyfi kowania pojazdu jako dwu lub trzyosiowego jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów 
potwierdzających stan faktyczny 

3.Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
ciągniki o dmcz INNE SYSTEMY ZAWIESZEŃ ZAWIESZENIA PNEUMATYCZNE
od 3,5- poniżej 12 ton 1.398 zł 1.200 zł
 od 12-18 ton
dwuosiowe
trzyosiowe 

1.560 zł
1.740 zł

1380 zł
1.608 zł

powyżej 18-36 ton
2 osie
3 osie

2.040 zł 
1.800 zł

1.800 zł
1.680 zł

powyżej 36 ton
2 osie
3 osie

2.160 zł
2.550 zł

1.950 zł
1.920 zł

Warunkiem zaklasyfi kowania ciągnika jako trzyosiowego lub posiadającego zawieszenie pneumatyczne jest dostarczenie organowi podatkowemu 
stosownych dokumentów potwierdzających  stan faktyczny
4. Od przyczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowita, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
    rolniczą
od 7 ton i poniżej 12 ton 1.200 zł
od 12 ton do 36 ton 1.398 zł
powyżej 36 ton 1.770 zł

5.Od naczep 
Od naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która łącznie z pojazdem silniko-
wym posiada dopuszczalną masę całkowitą powyżej 36 ton (przy czym 
masa całkowita naczepy jest nie mniejsza niż 33 tony)

1.770 zł

Pozostałe naczepy 1.302 zł

6.Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Liczba miejsc do siedzenia Stawka podstawowa
Od pojazdów posiadających dokument poświadczający, 
że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO - 

wyprodukowanych po 31 grudnia 1998 (70% stawki podstawowej)
do 15 810 zł 560 zł

od 16 do 29 1.320 zł 910 zł
od 30 1.608 zł 1.120 zł

II.   WYKONANIE UCHWAŁY POWIERZA SIĘ PREZYDENTOWI MIASTA.
III.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku 

podatkowym 2004 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach

Stanisław OGRYZEK

UCHWAŁA Nr XIV/250/2003 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 1 grudnia 2003 r.

w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Gliwice 
w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 
nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 14 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. 
Dz. U. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Prezydenta  Miasta 
u c h w a l a: 

I.  Ustalić stawkę podatku od posiadania psa w wysokości 40 zł rocznie. 
II.  Podatek od posiadania psa w samodzielnym gospodarstwie domowym prowa-

dzonym przez emerytów i rencistów, którzy nie ukończyli 65 roku życia, wynosi 
20 zł. 

III.  Podatek pobierany jest jednorazowo w terminie do 31 marca lub w dwóch ratach 
w terminie do 31 marca i 30 czerwca. 

IV.  Zarządzić pobór podatku w drodze inkasa przez administratora budynku. 
V.  Osoby fi zyczne zamieszkujące w nieruchomości nie podlegających administra-

cji: ZBM I TBS Sp. z o.o., ZBM II TBS Sp. z o.o., spółdzielni mieszkaniowych lub 
zakładów pracy, a posiadające psa - wpłacają podatek bezpośrednio do kasy 
w Wydziale Podatków i Opłat  lub na rachunek Urzędu Miejskiego.

VI.  Ustalić wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 15% od stawki podatku. 
VII. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
VIII. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2004. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach

Stanisław OGRYZEK

 w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich 
dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości ob-
jętych podziałem z obszaru miasta Gliwice

Działając na podstawie :
-  art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 
1591 z późniejszymi zmianami)

-  art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  
nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. nr 46 z 2000 r. poz. 
543  z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Gliwicach 
na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

u c h w a l a,   c o   n a s t ę p u j e:
1. Ustalić dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieru-

chomości objętych podziałem opłatę adiacencką w wyso-
kości 40% różnicy między wartością, jaką nieruchomość 
miała  przed podziałem a wartością, jaką nieruchomość ma 
po podziale.

2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław OGRYZEK

UCHWAŁA Nr XIV/251/2003 RADY MIEJSKIEJ 
W GLIWICACH z dnia 1 grudnia 2003 r.
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w sprawie: ustalenia stawek opłaty administracyjnej za czynności 
urzędowe na terenie miasta Gliwice w 2004 r.

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1 art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 
nr 80 poz. 717), art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U Nr  9 poz. 84 z późn. 
zmianami) .

Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Prezydenta Miasta
u c h w a l a :

I. Ustalić opłatę administracyjną za wymienione niżej czynności 
urzędowe:  

1. za każdą jednostkę bilansową opisaną w obowiązującym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, w wysokości: 

a. za wypis z planu – 40 zł
b. za wypis z wyrysem  - 55 zł   

2. za każdą jednostkę bilansową opisaną w obowiązującym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, w przypadku wniosku 
obejmującego równocześnie  więcej niż 10 działek , w wysokości: 

a. za wypis z planu – 100 zł 
b. za wyrys z planu – 20 zł za każdy arkusz formatu A-4
     25 zł za każdy arkusz formatu A-3
3. za wypis z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w formacie A-4, 
w wysokości 6 zł, z tym, że za wielokrotność formatu A-4 stawka ta 
będzie kolejno  naliczana.

II. Opłata administracyjna pobierana jest gotówką w kasie Wydziału 
Podatków i Opłat bądź przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego, 
przed odbiorem dokumentu określonego w pkt. I

III. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
IV. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w 
roku podatkowym 2004.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław OGRYZEK

UCHWAŁA Nr XIV/252/2003 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 1 grudnia 2003 r.

w sprawie: ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podat-
kowego przez  podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.,Dz.U Nr 142 
poz.1591 z późn. zmianami), art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt.1 art. 6 ust.13 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedno-
lity z 2002 r. Dz.U Nr 9 poz. 84 z późn. zmianami), art. 6a ust. 5,ust. 8 
pkt.1,ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity z 1993 r. Dz.U Nr 94 poz.431 z późn.zmianami) oraz art. 6 ust. 2 
i ust. 5.pkt 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz.U Nr 200 poz.1682)

Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Prezydenta Miasta 
u c h w a l a:

I. Wprowadzić jako obowiązujące podatników:
1. Wzór formularza w zakresie podatku od nieruchomości od osób fi zycz-

nych tzw. ,,Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, 
którą stanowi Załącznik Nr 1do uchwały.

2. Wzór formularza w zakresie podatku od nieruchomości od osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych, spółek niemających osobowości 
prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa 
Lasy Państwowe tzw. „Deklaracji na podatek od nieruchomości” sta-
nowiący Załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wzór formularza w zakresie podatku rolnego od osób fi zycznych tzw. 
„Informacji o gruntach” stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały.

4. Wzór formularza w zakresie podatku rolnego od osób prawnych, jed-
nostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadajacych osobowości 
prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych tzw „Dekla-
racji na podatek rolny” stanowiący Załącznik Nr 4 do uchwały.

5. Wzór formularza w zakresie podatku leśnego od osób fi zycznych  tzw.  
„Informacji o lasach” stanowiący Załącznik Nr 5 do uchwały.

6. Wzór formularza w zakresie podatku leśnego od osób prawnych, jed-
nostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości 
prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych tzw. „De-
klaracji na podatek leśny” stanowiący Załącznik Nr 6 do uchwały.

II. Zobowiązać podatników  na których ciąży obowiązek podatkowy 
w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podat-
ku od nieruchomości lub podatku leśnego (łączne zobowiązanie 
pieniężne) do równoczesnego składania formularzy określonych 
w Załącznikach nr 1, 3 oraz 5.

III. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
IV. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr II/16/2002 Rady Miejskiej 

w Gliwicach z dnia 5 grudnia 2003 roku.
V. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach

Stanisław OGRYZEK
Załączniki do uchwały sa dostępne na stronie internetowej UM oraz 

w sekretariacie Wydziału Podatków i Opłat UM w pokoju 436  (IV piętro)

UCHWAŁA Nr XIV/253/2003 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 1 grudnia 2003 r.

w sprawie:  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Gliwice.

Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi 
zmianami) na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej oraz 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Rada Miejska 
w Gliwicach uchwala co następuje:

§ 1
1. Zatwierdza się: opłatę za 1 m³ wody pobieranej z urządzenia 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę w mieście Gliwice w wysokości 
3,10 zł. netto.

2. Zatwierdza się: opłatę za wprowadzenie 1 m³ ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych w mieście Gliwice w wysokości 3,30 zł. netto.

§ 2
Opłaty nie obejmują podatku „VAT”.

§ 3
Zobowiązuje się Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o. W Gliwicach do ogłoszenia zatwierdzonych taryf 
w miejscowej prasie w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5
Traci moc uchwała Nr II/18/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 
5 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście 
Gliwice.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2004 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław OGRYZEK

U Z A S A D N I E N I E
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
roku  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72 poz.747) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i 
stawki opłat zawarte w taryfach  określono na postawie niezbędnych przychodów 
wynikającychz ewidencji księgowej dla prowadzenia działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wpływ 
na wzrost taryf mają następujące czynniki:

- wzrost stawek podatku od nieruchomości o 3,6 %, 
- wzrost kosztów amortyzacji od aportu.

UCHWAŁA Nr XIV/256/2003 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 1 grudnia 2003 r.

w sprawie: likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Gliwicach  z siedzibą 
przy ul. Kościuszki 25

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z późniejszymi zmianami), art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 
z późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska na wniosek Prezydenta Miasta 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty

u c h w a l a :
1. Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2004 r. Przedszkole Miejskie Nr 9 

w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 25.
2. Dzieciom uczęszczającym do likwidowanego przedszkola zapewnić 

możliwość uczęszczania do Przedszkola Miejskiego Nr 21 w Gliwicach 

z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 19, Przedszkola Miejskiego Nr 23 
w Gliwicach z siedzibą przy ul. Królowej Bony 6, Przedszkola Miejskiego 
Nr 31 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Mickiewicza 65.

3. Dokumentację przebiegu nauczania likwidowanego przedszkola prze-
kazać organowi nadzoru pedagogicznego. Do przejęcia pozostałej 
dokumentacji upoważnia się Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 23 
w Gliwicach.

4. Budynek likwidowanego przedszkola przekazać Wydziałowi Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Pozostałe składniki 
majątku trwałego przekazać do zainteresowanych szkół i placówek prowa-
dzonych przez Miasto Gliwice. 

5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław OGRYZEK

UCHWAŁA Nr XIV/242/2003 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 1 grudnia 2003 r.
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Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, 
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wysokość czynszu za lokale

Lp Adres lokalu
  Pow. 

użytkowa 
(m2)

Cena minimalna 
za 1m2 pow. 

użytkowej (zł)
Wadium

 (zł) Branża Weksel In blanco 
na  kwotę (zł)

Godziny 
oględzin

I   PRZETARG 
1. Al. W. Korfantego23     (parter)  24,12 5,00 1.000,00 Nieograniczona  1.447,00 10.00-10.15
2. ul. Nowy Świat 39 (piwnica)  30,91 5,00 1.000,00 Nieograniczona 1.855,00 12.00-12.15
3. ul. Z. Starego 16 a parter 20,54 3,50  1.000,00 Nieograniczona 863,00 10.30-10.45
4. ul. Rybnicka 141  *

                            ** 277,21 4,00  3.327,00 Nieograniczona 13,306,00 11.30-11.45
        

II   PRZETARG 
5. Pl. Jaśminu 2 (parter)  27,14  4,00  1.000.00 Nieograniczona   1.303,00  9.00-9.15

6. ul. Zabrska 10 suterena-wejście z kl. 
schodowej od strony podwórka  35,66  4,00  1.000,00 Nieograniczona  1.712,00 11.00-11.15

7. ul. Głogowska 2/5 parter – wejście z kl. 
schodowej od strony podwórka  26,97  3,60  1.000,00 Nieograniczona 1.165,00 8.30-8.45

8. ul. Wieczorka 18-20 ofi cyna , parter 
–wejście z klatki schodowej  189,91 5,00 2.849,00 Nieograniczona 11.395,00 9.30-9.45

9.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 a
           – parter  + I p
           – antresola

435,61
  30,76

18,00
  8,00 24.261,00 Nieograniczona 97.045,00 8.00-8.15

UWAGA:  poz. 4  *   do lokalu przynależny jest teren o pow. 425,24 m2 – opłata za 1 m2 pow. terenu zgodnie  z  Uchwałą Zarządu Miasta Gliwice                        
  **   wiata o pow. 116,25 m2 x 2,00zł/m2 + 22 % VAT = 283,65 zł miesięcznie
                 poz. 8   do lokalu przynależna piwnica o pow.  40,42 m2

UWAGA:  do zaproponowanej przez oferenta ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%

Przetarg odbędzie się 8 stycznia 2004 r. o godz. 10.00 w pokoju 310, przy 
ul. Zwycięstwa 13, III piętro - ofi cyna. Lokale można oglądać 19 grudnia 2003 r. 
w godzinach podanych w tabelce. Oferty w zamkniętych kopertach należy skła-
dać do 7 stycznia 2004 r. do godz.14.00 w Sekcji Obsługi Lokali Użytkowych, 
III piętro, pok. 312, ul. Dolnych Wałów 11. Na kopercie należy podać: nazwisko 
i adres oferenta, adres lokalu, którego oferta dotyczy.
Oferta winna zawierać: nazwę i adres oferenta, adres lokalu użytkowego, 
oferowaną wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu – cy-
frami i słownie (proponowana stawka musi być wyższa od minimalnej podanej 
w tabelce), datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej oraz następują-
ce dołączone dokumenty:
-  dowód uiszczenia w terminie wadium i opłaty manipulacyjnej (kserokopia po-

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

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

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

- aktualną opinię bankową potwierdzającą możliwości fi nansowe oferenta pro-
wadzącego działalność gospodarczą,

- oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w przypadku przy-
stąpienia do przetargu osoby fi zycznej nie prowadzącej działalności gospodar-
czej,

- oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za czynsz za inne lokale jeżeli oferent 
jest najemcą innych lokali użytkowych, pozostających w dyspozycji gminy, 

-     weksel In blanco na kwotę podaną na ogłoszeniu.
Ustala się następujące okresy aktualności dokumentów wyżej wymienionych: 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – 6 miesięcy, zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej – 1 miesiąc, opinia bankowa – 1 miesiąc.
Osoby przystępujące do przetargu w imieniu osób fi zycznych lub prawnych skła-
dają stosowne pełnomocnictwa na piśmie potwierdzone przez Notariusza, przez 
Urząd Gminy/Urząd Miejski lub w obecności pracownika ZBM. Pełnomocnictwo 
podlega opłacie skarbowej w wysokości 15 zł. Prace remontowe i moderniza-
cyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje 
we własnym zakresie i na własny koszt. Przystępujący do przetargu winien 
najpóźniej 7 stycznia 2004 r. wpłacić w kasie ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11, Biuro Obsługi Klienta (w godz. 7.00 do 13.30) wadium  w wysokości 
podanej w tabelce oraz opłatę manipulacyjną w wysokości  30 zł.
W przypadku przystąpienia do przetargu na kilka lokali, należy dla każdego lokalu 
złożyć osobną ofertę oraz wpłacić wadium i opłatę manipulacyjną. 
Z treścią regulaminu przetargu, karta stanu technicznego lokalu, wzorem umo-
wy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Sekcji Obsługi Lokali 
Użytkowych, pok. 312, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, III piętro, 
w godzinach urzędowania.
Jeżeli wygrywający przetarg nie podpisze umowy w dniu przetargu, a najpóźniej 
w dniu roboczym po przetargu, wadium przepada na rzecz ZBM I TBS Sp. z o.o. 
Organizator przetargu, na wniosek Prezydenta Miasta zastrzega sobie prawo 
wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

K O M U N I K A T Y  J E D N O S T E K  M I E J S K I C H
pe łna treść  og łoszeń  zamieszczona jest  w serwisie internetowym 

urzędu miejskiego na stronie www.um.gliwice.pl
Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR” w Gliwicach, ul. Ziemięcicka 62, zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 

na wynajem pomieszczeń do prowadzenia działalności gastronomicznej w Hotelu Leśnym, ul. Toszecka 137 , 44-100 Gliwice
Termin składania ofert: 19 grudnia 2003 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 19 grudnia 2003 r. o godz. 10.15

Szpital nr 1 w Gliwicach, ul. Kościuszki 29, zawiadamia o ogłoszeniu  przetargu nieograniczonego na utylizację odpadów medycznych
Termin składania ofert: 18 grudnia 2003 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2003 r. o godz. 10.15

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o.w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną Spółki
Termin składania ofert:16 grudnia 2003 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:16 grudnia 2003 r. o godz:10.15

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, ogłasza przetarg nieograniczony 
na dostawę cyfrowej kopiarko - drukarki

Termin składania ofert:16 grudnia 2003 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:16 grudnia 2003 o godz. 10.30

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o., w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy, zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na wykonanie aktualizacji instrukcji w ZC - 1 

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy, zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na wykonanie systemu ciągłego monitoringu spalin

Termin składania ofert: 5 stycznia 2004 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 5 stycznia 2004 r. o godz. 12.30.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, zawiadamia o ogłoszeniu pisemnego przetargu nieograniczonego 
na sprzedaż i dostawę mebli dla potrzeb tutejszego ośrodka

Termin składania ofert: 17 grudnia 2003 r. do godz.11.00
Termin otwarcia ofert: 17 grudnia 2003 r. o godz.12.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, zawiadamia o ogłoszeniu pisemnego przetargu nieograniczonego 
na realizacje abonamentów w zakresie wydawania klientom tutejszego ośrodka gorącego posiłku

Termin składania ofert: 18 grudnia 2003r. do godz.11.00
Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2003 r. o godz.12.00
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Kandydaci winni posiadać następujące kwalifi kacje:
● wykształcenie wyższe - architektura, budownictwo,
● wskazane posiadanie uprawnień budowlanych,
● znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym oraz prawa budowlanego,
● obsługa komputera w stopniu podstawowym.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało przygotowywa-
nie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, opiniowanie 
wstępnych projektów podziału terenu, wydawanie zaświadczeń.

Oferty można składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (gmach Urzędu 

Miejskiego  w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p., pokój nr 338) w termi-
nie do 19 grudnia 2003 r.

Oferty winny zawierać:
● list motywacyjny,
● CV z klauzulą  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie  z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”,

● kwestionariusz osobowy,
● dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifi ka-

cje.

Urząd Miejski w Gliwicach zatrudni pracownika do Wydziału Architektury i Urbanistyki

O G Ł O S Z E N I A

Wykaz lokali

1. Młyńska 4 pow. użytkowa 1674,53m2

 • teren pow. użytkowa 750,79m2

2.  Częstochowska 6 – piwnica pow. użytkowa 50,40m2

3.  Zwycięstwa 39 of. – parter + Ip. pow. użytkowa 70,90m2

4.  Al. Korfantego 32 of. – parter pow. użytkowa 255.62m2

5.  Bł. Czesława 40/8 – Ip. pow. użytkowa 14,37m2

6.  Pl. Jaśminu 5 pow. użytkowa 35,87m2

7.  Franciszkańska 25/8 pow. użytkowa 39,94m2

8.  Rolników 200 – Ip. pow. użytkowa 40,14m2

9.  Rolników 200 – Ip. pow. użytkowa 81,54m2

10. Pl. Jaśminu 2 – Ip. pow. użytkowa 434,62m2

 • strych pow. użytkowa 231,00m2

 • piwnica pow. użytkowa 30,00m2

11. Bytomska 13-Białej Bramy 10 pow. użytkowa 222,83m2 
(II, IIIp.) 

12. Sopocka 2 pow. użytkowa 13,10m2

13. Pszczyńska 133 – Ip. pow. użytkowa 142,90m2

14. Styczyńskiego 59 pow. użytkowa 139,04m2 
          (wejście od ul. Kozielskiej)
15. Franciszkańska 20 of. pow. użytkowa 63,15m2

16. Franciszkańska 20 of. pow. użytkowa 30,63m2

17. Sikorskiego 70 pow. użytkowa 36,64m2 

(wejście od podwórka)
18. Al. Korfantego weranda pow. użytkowa 33,88m2

19. Pl. Inwalidów Wojennych 16-18 of.  pow. użytkowa 64,53m2 
(wejście przez bramę z podwórka)

Przez okres jednego roku od daty zawarcia umowy najmu stawka 
czynszu za najem 1m2 powierzchni lokali użytkowych , ustalona będzie 
w wysokości 50% kosztów zarządzania i administrowania.
Odnośnie wykonania remontu i rozliczenia nakładów należy zgłosić się
do ZBM I TBS Sp. z o.o. do Sekcji Obsługi Lokali Użytkowych, III p., 
pokój 312, przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach tel. 339-29-16 lub 
339-29-17.
UWAGA: stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu obowią-
zuje przez okres jednego roku od daty zawarcia umowy najmu.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,
44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS 00011843) informuje, że dysponuje 

wolnymi lokalami użytkowymi, które wymagają przeprowadzenia remontu, a można je wynająć poza przetargiem

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 I – 24.985,93 zł.
Cena wywoławcza gruntu 25% wartości udziału (2/100 cz.) 
– 113,30 zł.   
Cena wywoławcza  nieruchomości – 25.099,23 zł.
Wadium – 2.510,00 zł. Minimalne postąpienie  – 250,00 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/Gliwice, 
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 (parter) w Gliwicach 
do 18 grudnia 2003 r. do  godz. 14.00. Nieruchomość zostanie udostęp-
niona w celu oględzin 15 grudnia 2003 r.  o godz. 10.00.
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 wy-

grają,
- przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od umo-

wy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. Osoba wygrywa-
jąca 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 prze-
targu 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 22 grudnia 2003 r. o godz. 10.00 w sali 254 odbędzie się III ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu użytkowego nr I 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

1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące 
warunki: 
• posiada wykształcenie średnie lub wyższe,
• odbył odpowiednie przeszkolenie w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, 

o którym mowa w art. 33 ł, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (t.j.
z 1998 r. Dz.U. Nr 64, poz. 414 ze zmianami).

• posiada co najmniej 6-letni staż pracy.
2. Dokumentacja kandydata powinna zawierać :

a)  pisemne zgłoszenie do konkursu,
b)  kwestionariusz osobowy,
c)  świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia 

studiów wyższych,
d) zaświadczenie kwalifi kacyjne o odbyciu odpowiedniego szkolenia  

w  ośrodku adopcyjno-opiekuńczym,

e) aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne 
niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora, wystawione przez 
lekarza uprawnionego do badań profi laktycznych,

f) koncepcję działalności placówki.
Dokumenty winny być złożone w oryginałach, a w przypadku odpisów lub 
kserokopii - posiadać stwierdzenie zgodności z oryginałem.

Konkurs odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21 w sali 113 w dniu 15 grudnia 2003 r. o godz. 12.00

Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, pokój 335 w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Rodzinnego 
Domu Dziecka” nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem 
konkursu. Po wyznaczonym terminie oferty nie będą przyjmowane. 

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza 
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA RODZINNEGO DOMU DZIECKAw Gliwicach
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- główny księgowy – wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie, 
mile widziana znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego, 
miejsce pracy: Sierakowice,

- główny księgowy – wykształcenie średnie, doświadczenie, miejsce 
pracy: Gliwice,

- inżynier automatyk – wykształcenie wyższe (obróbka skrawaniem), 
dobra znajomość jęz. angielskiego, doświadczenie w obsłudze i pro-
gramowaniu maszyn sterowanych numerycznie, miejsce pracy: Gliwi-
ce,

- kafelkarz – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, minimum 2 lata 
doświadczenia, miejsce pracy: Gliwice,

- kierowca – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, mechanika sa-
mochodów ciężarowych, prawo jazdy kat. C,  świadectwo kwalifi kacyj-
ne, miejsce pracy: teren kraju,

- kierownik budowy – wykształcenie średnie, doświadczenie, upraw-
nienia budowlane, miejsce pracy: teren Śląska,

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

- lekarz stomatolog – wykształcenie wyższe medyczne, miejsce pracy: 
Zabrze,

- murarz – wykształcenie zawodowe, doświadczenie, miejsce pracy: 
Gliwice i okolice,

- operator koparki – wykształcenie zawodowe, minimum 3 lata do-
świadczenia, uprawnienia kat. II, miejsce pracy: Gliwice,

- operator obrabiarek sterowanych numerycznie – wykształcenie 
zawodowe, min. 2 lata doświadczenia, umiejętność obróbki aluminium, 
miejsce pracy: Gliwice,

- operator spycharki – uprawnienia, miejsce pracy: teren Śląska,
- sprzedawca (mięso, wędliny) – wykształcenie zawodowe, doświad-

czenie, minimum sanitarne, umiejętność obsługi kas fi skalnych, miej-
sce pracy: Knurów lub Gliwice,

- technolog (piekarnictwo) – wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. 
B, miejsce pracy: Gliwice.

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

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

KINO TEATR “X”
 10-11 grudnia: To właśnie miłość (17.30, 
20.00)
 12 grudnia: Opowieść o Jezusie (17.00)
 13 grudnia: Opowieść o Jezusie (17.00), 
Śmierć jak kromka chleba (18.30)
 14-21 grudnia: Opowieść o Jezusie (17.00)

KINO BAJKA
 10-11 grudnia: Gdzie jest Nemo (16.00), 
Pod słońcem Toskanii (18.00, 20.00)
 12 grudnia: 75. URODZINY KINA BAJKA 
(18.00)

 •   Premiera fi lmu telewizyjnego Cień radiostacji 
z 2003 r. –  reżyseria Krzysztof Magowski.  
Spotkanie z reżyserem.

 •  Pokaz specjalny fi lmu Zamek Königswald 
z 1988 r. wg powieści Horsta Bienka –  reży-
seria Peter Schamoni.
 13-14 grudnia: Gdzie jest Nemo (11.00, 
16.00), Pod słońcem Toskanii (18.00), Rzeka 
tajemnic (20.00)
 15-18 grudnia: Gdzie jest Nemo (16.00), Pod 
słońcem Toskanii (18.00), Rzeka tajemnic 
(20.00)

Za zmiany w repertuarach kin redakcja 
„Miejskiego Serwisu Informacyjnego” 

nie odpowiada

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

Gliwice, ul. Fredry 6, tel. 231-32-39

● czynna od wtorku do piątku w godz. 9.00–18.00 
kasa otwarta do godz. 17.00

● czynna w soboty i niedziele w godz. 10.00–18.00  
kasa otwarta do godz. 17.00

● w poniedziałki Palmiarnia nieczynna


