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Jak głosować
W niedzielę, 16 listopada odbędą się wybory
samorządowe. Wybierzemy prezydenta, rad-
nych Rady Miejskiej i Sejmiku Województwa.
Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00
do 21.00. Okazując dowód tożsamości otrzy-
mamy trzy karty do głosowania: różową, białą
i niebieską. Głosujemy przez postawienie znaku
X w kratce obok nazwiska wybranej przez nas
osoby. Na karcie różowej znajdują się nazwiska
kandydatów na prezydenta miasta ułożone w
kolejności alfabetycznej. Znak X stawiamy
przy nazwisku tylko jednego z nich. Karta
biała to 7 kartek, na których znajdują się
nazwy komitetów wraz z nazwiskami kandy-
datów na radnych miejskich. Odnajdujemy
popierany przez nas komitet a następnie sta-
wiamy X przy nazwisku naszego kandydata.
Podobnie jest z kartą różową (do Sejmiku
Województwa)  tyle, że tutaj kartek będzie 17.

OGŁOSZENIA WYBORCZE

www.dzisiajwgliwicach.pl


Wielki budżet,
wielkie możliwości
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Przez lata Gliwice prowa-
dziły bardzo oszczędną po-
litykę budżetową wypraco-
wując majątek miasta.
W okresie wysokiego opro-
centowania kredytów prak-
tycznie się nie zadłużały.
Korzystają jedynie z prefe-
rencyjnych pożyczek na ter-
momodernizacje obiektów
oświatowych i służby zdro-
wia w celu obniżenia kosz-
tów ich ogrzewania. Dopie-
ro niedawno miasto zaciąg-
nęło kredyt w Europejskim
Banku Inwestycyjnym by
móc budować szybciej i wię-
cej. Doskonała kondycja fi-
nansow pozwoliła uzyskać
bardzo korzystne oprocen-
towanie. Gliwice podpisały
umowy na dwa kredyty
o łącznej wartości 330 mi-
lionów złotych. Dzięki tym
pieniądzom sfinanso-
wano m.in. budowę es-
takady pomiędzy ulica-
mi Perseusza i Porto-
wą, cztery duże hale
sportowe, w tym Cen-
trum Kulturalno-Spor-
towe Łabędź a także
krytą pływalnię w Soś-
nicy. Zakupiono nowe
autobusy, zbudowano
trzy budynki komunal-
ne, zmodernizowano
kanalizację deszczową,
przebudowano wiadukt
w ciągu DK88. Wyko-

nano chodnik i ścieżkę
rowerową przy ul. Boj-
kowskiej.

W sumie, w ostatnich latach
zrealizowano 22 projekty.
Przeciwnicy zaciągania kre-
dytów zapewne uznają, że
skoro miasto jest tak bogate
to nie powinno ich brać tyl-
ko realizować inwestycje
z własnych środków. Nic
bardziej mylnego. Właśnie
dlatego, że Gliwice stać na
kredyty to powinno je brać.
Dzięki nim będzie mogło
zrealizować szybciej po-
trzebne inwestycje. Z bu-
dżetem miasta jest jak
z budżetem domowym.
O wiele łatwiej łatwiej jest
kupić coś na raty spłacając
co miesiąc w mniejszych
sumach niż wydać od razu
duże pieniądze. Wśród zwo-
lenników zaciągania kre-
dytów przez miasto znalazła
się Pani Agata, która wy-
raziła swoją opinię na fan-
page Dzisiaj w Gliwicach.

(…) wolę ludzi popierają-
cych rozwój miasta niż
przeciwników zaciągania
kredytów. W końcu kre-
dyty istnieją po to, żeby je
zaciągać, a nikt mi nie

sprzeda takich bajek, że
można coś wielkiego zro-
bić nie angażując kapita-
łu obcego w inwestycje.
Nie wierzę, że którakol-
wiek ogromna firma,
przynosząca milionowe
zyski powstała bez kredy-
tu. Na kapitale własnym
to sobie można budkę z
warzywami otworzyć i to
po 10 latach oszczędzania.
Nie od dzisiaj wiadomo,
że banki najchętniej dają
kredyty bogatym, czyli
tym którzy w oczach ban-
kowców stanowią gwa-
rancję ich spłaty.

A Gliwice są bogate. Mają-
tek miasta na koniec 2013
roku wyniósł 5,4 miliarda
złotych! Przy zaciąganiu
kredytów ważne jest jednak
to, by nie przeinwestować.
Czy grozi to Gliwicom? Ra-
czej nie.

Aktualnie stosunek za-
dłużenia do dochodów
wynosi 23,6%.  Dla po-
równania w Zabrzu jest
o 10% wyższy, w Kato-
wicach o 20%. W sta-
wianym często za wzór
dynamicznie rozwija-
jącego się miasta Wroc-
ławiu zadłużenie sięg-
nęło już 65%.

Zdolność samofinansowa-
nia inwestycji jest szcze-
gólnie ważna w momencie
korzystania z funduszy unij-
nych. Środki te przyznawa-
ne są bowiem na zasadzie
refundacji. Oznacza to, że
miasto musi mieć nie tylko
na wkład własny ale i na
zabezpieczenie finansowa-
nia inwestycji. Zwrot po-
niesionych nakładów na-
stępuje dopiero po wyko-
naniu robót na podstawie
wystawionych faktur. Gli-
wice z europejskich pienię-
dzy zaczęło korzystać jesz-
cze przed wstąpieniem Pol-
ski do Unii. W ramach fun-
duszu Phare przeprowa-
dzono renowację poprze-
mysłowych terenów po by-
łej KWK Gliwice. Niemal
16 ha gruntów wraz z bu-
dynkami stało się centrum
nauki i biznesu Nowe Gli-
wice. Dzisiaj w tym miejscu
swoje siedziby budują ko-
lejne firmy z branży nowych
technologii.

Środki pozyskane z fun-
duszy europejskich sta-
nowią ważną część gli-
wickiego budżetu.
Przez ostatnią dekadę
dzięki dofinansowaniu
z UE udało się zreali-
zować 661 projektów za
łączną kwotę 1 miliarda

636 milionów złotych.

Dużymi projektami zreali-
zowanymi dzięki pozyska-
nym środkom były m.in.
modernizacja gospodarki
ściekowej, przebudowa 7-
kilometrowego odcinka
DK88 wraz z wiaduktem
nad linią kolejową, uzbro-
jenie kolejnych terenów we
wspomnianym kompleksie
Nowe Gliwice oraz terenów
po Fabryce Drutu, gdzie
powstać ma projekt Nowe
Gliwice II.

Stworzenie nowych ciągów
komunikacyjnych, czyli
dróg i chodników a także
kompleksowe uzbrojenie
terenu w 320 mb. sieci
wodociągowej, 460 mb. ka-
nalizacji deszczowej, 50 mb.
kanalizacji sanitarnej oraz
700 mb. sieci elektroener-
getycznych i oświetlenio-
wych. Na tak przygotowa-
nym terenie będzie możliwe
rozpoczęcie prac budowla-
nych i remontowych, które
w centrum miasta mają
stworzyć wyjątkowy obszar
pod inwestycje - dobrze
skomunikowany z resztą
miasta i aglomeracji gór-
nośląskiej dzięki sąsiedztwu

Drogowej Trasy Średnico-
wej i dworca PKP.Póki co,
Gliwice potrafią inwestować
bez nadmiernego zadłuża-
nia się o czym świadczą wy-
sokie noty wystawiane przez
tzw. agencje ratingowe.
Światowa agencja Fitch Ra-
ting po raz kolejny podnio-
sła długoterminowe oceny
miasta – dla ratingu mię-
dzynarodowego z BBB na
BBB+, a dla ratingu krajo-
wego z A na A+.

Choć w kraju wciąż odczu-
walne są skutki recesji
i wiele miast ma poważne
kłopoty finansowe, Gliwice
umacniają swoją kondycję
ekonomiczną i gospodarczą.
„Podniesienie ratingów od-
zwierciedla dobre wyniki
budżetowe miasta, bardzo
dobre zarządzanie strate-
gicznei finansowe, które w
połączeniu ze znacznymi
dochodami majątkowymi
i dobrą płynnością zapew-
niają Gliwicom wysoką
zdolność do samofinanso-
wania inwestycji” – czytamy
w oficjalnym komunikacie.
Poza tym dla miasta o po-
nad miliardowych docho-
dach kredyt  rozłożony na
20 lat nie powinien stano-
wić żadnego zagrożenia.

Przez 4 ostatnie lata dochody Gliwic wzrosły o 36,8%, przekraczając w 2013 roku miliard złotych. Majątek miasta wyniósł na
koniec 2013 roku ponad 5,4 miliarda złotych a planowane dochody w 2014 roku sięgną blisko 1,5 miliarda. Dla porównania
w sąsiednim Zabrzu dochody w 2013 roku wyniosły 789 milionów, w Bytomiu 678, a w Katowicach – mieście wojewódzkim
– 1,565 miliarda złotych. Co ciekawe przeliczając tę kwoty na liczbę mieszkańców okazuje się, że Gliwice z 5657 złotymi „na
głowę” wyprzedzają Katowice aż o 500 złotych. Z czego wynikają tak dobre wyniki finansowe Gliwic?
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5 listopada został oddany
do użytku nowoczesny, w
pełni zautomatyzowany sys-
tem do produkcji wody zło-
żony z 4 studni, rurociągu
wody surowej oraz stacji
uzdatniania wody. Zastąpił
on starą wyeksploatowaną
infrastrukturę, która od kil-
ku lat była dopuszczona wa-
runkowo do pracy. W każ-
dym otworze zabudowano
filtr stalowy Johnsona, oraz
pompę o wydajności 50 m3
na godzinę. Na powierzchni
została zastosowana nowo-
czesna, kompaktowa obu-
dowa typu „LANGE”. Wy-
dajność całego ujęcia szacuje
się na poziomie maksymal-
nie 3384 m3 na dobę. Praca
studni jest w pełni zauto-
matyzowana i zsynchroni-
zowana za pomocą łącza
światłowodowego ze Stacją
Uzdatniania Wody.  Nowe
studnie łączą się nowym ru-
rociągiem o długości 2,2
km  ze stacją w Nieborowi-

cach. Teren wokół studni
został ogrodzony, utwar-
dzony i oświetlony. 

– Nowa stacja uzdatniania
wody będzie miała wydaj-
ność średnią 1300 m3 na
dobę. Woda ze studni zo-
stanie na stacji napowiet-
rzana na kaskadzie napo-
wietrzającej a następnie
poddana trójstopniowej fil-
tracji w ciśnieniowej w fil-
trach wielowarstwowych,
które w konfiguracji trzy-
rzędowej zapewnią ciągłość
pracy. Pracownikom ob-
sługującym stacje zostanie
oddane do dyspozycji nowe
zaplecze socjalne złożone
z szatni, toalet, pralni oraz
pokoju socjalnego. — mówi
Adam Ciekański, prezes
Pilchowickiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego.
Zakończony został również
remont „Starej Szkoły”
w Nieborowicach, którą
adoptowano na nową sie-
dzibę Spółki. Inwestycje te
zostały zrealizowane głów-
nie z pożyczek Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 3,65 mln
zł,. Reszta środków pocho-
dzi z dokapitalizowania

Przedsiębiorstwa przez
Urząd Gminy Pilchowice
i środków własnych Przed-
siębiorstwa. Łączna wartość
tych inwestycji to 6,6 mln
zł. Przedsięwzięcia te po-
winny istotnie poprawić ja-
kość usług, zapewnić cią-
głość i bezpieczeństwo do-
staw czystej, dobrej wody
i wpłynąć na zadowolenie
mieszkańców Gminy Pil-
chowice.

Na uroczystym otwarciu
nie mogło zabraknąć zna-
mienitych gości. Obecni byli
m. in. Minister Pracy i Po-
lityki Społecznej Włady-
sław Kosiniak-Kamysz,
w-ce Wojewoda Śląski An-
drzej Pilot, w-ce Prezydent
Miasta Gliwice Piotr Wie-
czorek, w-ce Starosta Po-
wiatu Gliwickiego Walde-
mar Dombek, Wójt Gmi-
ny Pilchowice Joanna Ko-
łoczek-Wybierek, radni
powiatu gliwickiego oraz gmi-
ny Pilchowice,  rada nadzor-
cza, zarząd oraz pracownicy
PPK Pilchowice.
– Po okresie „smuty”, który
miał miejsce za rządów po-
przedniego prezesa spółki,
jak i wójta gminy, nastał czas
rozwoju Pilchowickiego
Przedsiębiorstwa Komunal-

nego oraz całej gminy. Stało
się to za przyczyną zmian na
obu stanowiskach. Funkcję
prezesa spółki objął pan
Adam Ciekański, młody, rzut-
ki i ambitny człowiek, który
nie boi się nawet najtrud-
niejszych wyzwań, natomiast
po wyborze na wójta pani
Joanny Kołoczek-Wybierek
rozwój gminy nabrał tempa.
Współpraca gminy i spółki
daje świetne rezultaty.

–To przyjemność nadzo-
rować spółkę, w której dzie-
je się tyle dobrego. – mówi
Marek Bieniek, przewod-
niczący rady nadzorczej PPK
Pilchowice.

Nowa woda 
dla Pilchowic
Nowe studnie, nowa Stacja Uzdatniania Wody, nowa siedziba,
czyli inwestycje w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Adam Ciekański Prezes PPK
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Skończyłem 32 lata, od urodzenia
mieszkam w Gliwicach. Ukończyłem
zarządzanie na Akademii Ekono-
micznej w Katowicach oraz psycho-
logię na Uniwersytecie Śląskim. Od
ponad 10 lat pracuję, a obecnie rów-
nież zarządzam HH Poland S.A., gli-
wickim przedsiębiorstwem zakorze-
nionym w branży dziecięcej. Podwój-
ne – ekonomia i psychologia – wy-
kształcenie pozwala mi lepiej komu-
nikować się z pracownikami i za-
rządzać przedsiębiorstwem. Jestem
niechętny „umowom śmieciowym”
- w firmie wszyscy mają umowę o
pracę. Organizuję Palmjazz Festiwal
– jedną z największych imprez kul-
turalnych w Gliwicach. Jestem bez-
partyjny. Kandyduję do Rady Miasta
Gliwice z okręgu nr 1 z listy Koalicji
dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza,
z ostatniego miejsca.

Jako radny chciałbym
się zająć:

● Opieką nad dziećmi i młodzieżą
poprzez wspieranie inicjatyw i imprez
sportowych. Organizację czasu wol-
nego dla dzieci i młodzieży, półko-
lonie, wspieranie organizacji, które
pomagają dzieciom i młodzieży z
uboższych rodzin. Moją aktywnością
zostaną również objęte działania
związane z dożywianiem dzieci rodzin
ubogich.
● Tworzeniem w naszym mieście ini-
cjatyw kulturalnych, takich jak festi-
wale muzyczne, wystawy, wymianę
artystów między miastami, organi-
zowanie większej liczby imprez ma-
sowych. Jako radny chciałbym kłaść
nacisk na rozwój współpracy miasta
z organizacjami zajmującymi się two-
rzeniem wydarzeń kulturalnych.
● Wspieraniem organizacji poma-
gających osobom starszym, schoro-
wanym, samotnym. Szerzeniem pro-
filaktyki zdrowotnej. wspieraniem
działań prezydenta zmierzającym do
dalszej poprawy oferty usług ochrony
zdrowia. Chciałbym organizować
spotkania z ekspertami z zakresu
medycyny dla seniorów, zachęcać
dzieci z rodzicami do aktywności
sportowej i korzystania z oferty kul-
turalnej naszego miasta.

Jeśli zostanę radnym to dekla-
ruję, że połowę swojej diety będę
przekazywał na cele społeczne.
W biurowcu Kopernik otworzę
dostępne dla wszystkich miesz-
kańców biuro gdzie każdy bę-
dzie mógł przyjść ze swoimi po-
mysłami lub problemami.

Program dla osiedli
Kopernika, Wojska Pol-
skiego i Łabęd:

Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez
utworzenie posterunków Straży Miej-
skiej oraz rozbudowania systemu
monitoringu miejskiego. Budowa
miejsc parkingowych, szczególnie
na Koperniku gdzie w czasie sezonu
wakacyjnego na Kąpielisko Leśne
przyjeżdżają tysiące gliwiczan. Wpro-
wadzenie dodatkowych połączeń au-
tobusowych w kierunku tzw. Strefy. 

Postaram się by w nowo otwartym
centrum „Łabędź” odbywało się wię-
cej imprez kulturalnych i sportowych.

Chciałbym także postawić na rozwój
turystyki, trochę niedocenianej w
Gliwicach. Mamy teraz doskonały
dojazd do Gliwic autostradami A1 i
A4, niedaleko jest lotnisko w Pyrzo-
wicach. Z pewnością wielu odwie-
dzających nasze miasto chciałoby
zobaczyć coś więcej niż tylko Radio-
stację. Warto też pomyśleć o rozbu-
dowie gliwickiej mariny. 

By deklaracje nie pozostały
gołosłowne co pół roku będę
raportował na mojej stronie
internetowej o poziomie

realizacji moich zobowiązań
wobec wyborców.

Dlaczego startuję z listy
Koalicji dla Gliwic?

Jestem bezpartyjny, nie chcę firmo-
wać partyjnych wojen, a lista prezy-
denta Frankiewicza to jedyna realna
siła, która może wdrożyć moje po-
mysły. Samorząd musi być przeciw-
wagą dla Sejmu, musi być bezpar-
tyjny. Jesteśmy w Gliwicach i po-
winniśmy działać na korzyść miesz-
kańców a nie partyjnych interesów.

Remigiusz
Urbańczyk
Paweł Kobyliński i jego rodzina

od wielu lat są moimi sąsiadami.

Pawła cenię za jego zapał i liczne

działania społeczne. Właśnie tacy

ludzie, społecznicy, powinni zasiadać

w radzie miasta. Dlatego zagłosuję

na niego.

Remigiusz Urbańczyk, lekarz

—Będę radnym wszystkich mieszkańców
Paweł Kobyliński  organizator PalmJazzu o sobie i planach na przyszłość

Sławomir
Tokarz

Paweł od lat wspiera nasz klub,

wielokrotnie dał się poznać jako

osoba, do której można zwrócić się

o pomóc w każdej sprawie i zawsze

ma czas i chęć, by pomóc. To człowiek,

który w praktyce stosuje zasady

zdrowego stylu życia, a uświada-

mianie tego choćby najmłodszym

mieszkańcom naszego miasta jest

ważne. Bez Pawła nie byłoby naszego

Klubu.

Sławomir Tokarz —twórca Klubu

Sportowego Spartan

Krzysztof
Kobyliński
Paweł to mój syn. Często rozmawiamy

o mieście. Mimo różnicy pokolenia

mamy bardzo podobne spostrzeżenia.

Obaj kochamy Gliwice, a przyszłość

naszego miasta jest dla nas ważna. 

W naszej rodzinie nigdy nie było

polityki, a teraz cieszę się, że Paweł

kandyduje do rady miasta z listy

Koalicji dla Gliwic. Bycie radnym to

wyróżnienie i zobowiązanie do służby.

Wspieram Go w tym i z przyjemnością

będę wspierał jego działania dla

mieszkańców, naszych sąsiadów

z okręgu nr.1 

Zagłosuję na Pawła, nie dlatego, że

to mój syn, ale dlatego, że znam go

najlepiej i wiem jak poważnie traktuje

tę funkcję i ile chce zrobić dla swojej

dzielnicy i Miasta.

Materiał wyborczy KWW koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza

Stanisław
Soyka
Jako urodzony Gliwiczanin popieram

Pawła Kobylińskiego jako dobrego

kandydata na Radnego. Znam jego

rodzinę od lat i wiem, że Paweł to

uczciwy, porządny człowiek. Warto

na Niego zagłosować.

Z poważaniem

Staszek Soyka 

My, współtwórcy i studenci Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku popieramy

kandydaturę tego młodego człowie-

ka na radnego.

Czas, aby naszym miastem zajęli się

ludzie pełni pasji, młodzi i zdolni.

Zagłosujemy na niego.

Barbara Bobrowska 

- wiceprezes UTW Gliwice 

Koalicja dla Gliwic
Zygmunta Frankiewicza

OKRĘG         LISTA        POZYCJA
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J
ak to zrobić? Komitet Wy-
borczy Wyborców Nieza-
leżny Samorząd Woje-

wództwa Śląskiego gromadzi
ludzi, którzy osiągnęli w życiu
sukces, niezależnych politycz-
nie. Uważamy, że sposobem
prowadzącym do rozwoju re-
gionu jest rządzenie jak naj-
mniej powiązane z centralną
dyscypliną partyjną. Przykłady
Wrocławia, Krakowa, Katowic,
Sopotu pokazują, iż to partie
biegają za niezależnymi pre-
zydentami, mającymi sukces,
a nie odwrotnie. Regionem
musimy zarządzać jak wielkim

świetnie działającym przed-
siębiorstwem, w którym mniej
jest urzędników a więcej kom-
petentnych menagerów. Nasze
województwo powinno być jak
wielka spółka, której udzia-
łowcami są mieszkańcy. Im
lepiej działa, tym bardziej są
zadowoleni i tym większą mają
z tego korzyść. Mamy prawo
oczekiwać efektów, a nie pro-
blemów, z którym obecna wła-
dza sobie nie radzi. Przykładem
są Koleje Śląskie czy Stadion
Śląski, Wstyd na całą Polskę.
Politycy umywają ręce. Jerzy
Gorzelik nie tłumaczy się z

tego, ze przez trzy lata nadzo-
rował stadion. Jeżeli tak ma
wyglądać zarządzanie autono-
mią, to strzeżmy się przywód-
ców takiej autonomii. 

Konieczne, proponowane
przez nas zmiany, będą pro-
wadzić do zaplanowanego roz-
woju. Mamy dosyć majątku,
mądrych ludzi, środków fi-
nansowych, by lepiej żyć. Ślą-
skie ma lepsze warunki niż
inne regiony w Polsce. Spójrz-
cie na autostrady, na ilość osób
kupujących w sklepach. Dzisiaj
każda ważna decyzja podej-
mowana w sejmiku konsulto-
wana jest przez radnych ze
swoimi szefami partyjnymi.
A wśród nich nie ma nikogo
ze Śląskiego. Obecny stan gór-
nictwa  jest kpiną z nas. Ka-
ruzela stanowisk, wieczne na-
rzekanie i zero konkretów. Mi-
liony na wynagrodzenia i nic.
A kto jest ministrem decydu-
jącym o tym? — rolnik. Pewnie

znakomity, ale to nie górnik
rządzi w Polsce rolnictwem.
A orkiestra gra tak, jak dyry-
gent dyryguje. Nasi posłowie
mieli uchwalić ustawę o met-
ropolii. Co zrobili w tej spra-
wie? NIC. Dlaczego? Bo silny
nasz region nie pasuje polity-
kom z innych regionów, którzy
rządzą w nich partyjnie. Za
Piotrem Uszokiem latali wszys-
cy partyjni wodzowie, jak za
panną na wydaniu — dlaczego?
Bo to nie działacze partyjni za
niego rządzili. Nie oni mają
sukces. O czym to świadczy?
Od wybranych radnych woje-
wódzkich oczekuje się nieza-
leżności! Od zarządu woje-
wództwa oczekujemy wizji,
wyznaczania horyzontów
i przyszłości dla kolejnych po-
koleń, a nie śpiewania w chórze
POPiS-ów, Ruchów i innych
przedstawicieli narodu, dys-
kutujących o poselskich pen-
sjach. Wystarczy! Przy słabości

władzy, bezmyślności decyzji,
jak z zaniechaniem kształcenia
fachowców, nie będzie szans
na pracę, za to jeszcze zwiększy
się rujnująca nasz kraj emi-
gracja. Nie pomogą sztuczki
z systemem emerytalnym. Nie
pomogą dyskusje przy obia-
dach za ministerialne pienią-
dze. Nasze pieniądze! Przyjdzie
czas, ze podobnie jak dziś gór-
nicy, coraz więcej z nas będzie
żyło w stresie. Wystarczy spoj-
rzeć: obecne zasady finanso-
wania działań samorządu,
zwłaszcza gminnego, poprzez
redystrybucję środków cen-
tralnych nie nadążają za zwięk-
szającym się zakresem zadań.
I co? I władza regionalna siedzi
cicho. Nie organizuje marszów
pod Sejmem. Siedząc na stoł-
kach, odstawia fuszerkę.

Zaprosiliśmy do naszego ko-
mitetu ludzi, którzy nie będą
dzielić, ale łączyć. Nie uznają
lepszych i gorszych Ślązaków.

To wielu z nich jest nam po-
trzebnych. Inaczej będziemy
mieli wybór pomiędzy mod-
łami o autonomią, której sensu
i zysków z niej nikt nie wyliczył,
a chórem klakierów. A to mar-
ny wybór. To co nas łączy to
przekonanie, że razem jesteś-
my w stanie przeciwstawić się
marnowaniu naszego życia,
które zakończy się w wielolet-
niej kolejce w przychodni.

Dosyć! 

NAPRZÓD ŚLĄSKIE!

Obecny kształt naszego
województwa złożony
z części historycznych

ziem Górnego Śląska i części
zachodniej Małopolski, może
wzbudzać emocje nie tylko
wśród Ślązaków, ale również
mieszkańców Zagłębia, Często-
chowy czy Bielska-Białej. Wy-
znajemy zasadę, iż ich odmien-
ność i poglądy należy darzyć
szacunkiem, a ich potrzeby tym
bardziej. Rozwój regionalny to
równe szanse dla wszystkich,
chcemy łączyć a nie dzielić.

Mieszkańcom Województwa
Śląskiego, regionu, który za-
sługuje na godne miejsce
w grupie liderów nowoczesnej
Europy, należy się poczucie
bezpieczeństwa, godna praca,
perspektywa uczciwego i spo-
kojnego życia. Dbałość o nie
zaczyna się w samorządach

gminnych i samorządzie re-
gionalnym.

Wykorzystanie naszych sil-
nych stron, zgodna współpraca
i sprawiedliwy podział korzyści,
może stać się dla mieszkańców
regionu impulsem do wyzwo-
lenia społecznej energii, własnej
aktywności uzasadnionej per-
spektywą życia, w znaczącym
części Europy. Fundamentem
rozwoju regionu winno być
przekonanie jego mieszkańców,
iż żyją w miejscu mającym real-
ną wizję rozwoju, a to nam od
lat jest najbardziej potrzebne.
Dobrze zarządzany region to
olbrzymie przedsiębiorstwo,
organizm nastawiony na po-
zyskiwanie efektów przynoszą-
cych korzyść jego akcjonariu-
szom, jakimi są mieszańcy wo-
jewództwa.

Jak to zrobić? Taką metodą
może być wprowadzanie coraz
nowocześniejszego sposobu

zarządzania, w którym przed-
siębiorczość odgrywa funda-
mentalną rolę. Idące za tym
zmiany powinny prowadzić do
efektywniejszego wykorzysty-
wania zasobów materialnych,
finansowych i kadrowych,
skoncentrowanych w samo-
rządach. Oczekiwany postęp
można osiągnąć poprzez roz-
wój ekonomiczny i prawidłowo
świadczone usługi dla społe-
czeństwa: służbę zdrowia,
oświatę itp. Nasze wojewódz-
two ma ogromny potencjał in-
stytucji, który lepiej zarządzany
da nam wszystkim o wiele wię-
cej pożytku jak obecnie. Od
wybranych radnych wojewódz-
kich a w konsekwencji od za-
rządu województwa oczeku-
jemy wizji, wyznaczania ho-
ryzontów i przyszłości dla ko-
lejnych pokoleń. Bez tego, przy
słabości władzy i bez szans na
pracę, zwiększa się coraz bar-

dziej odczuwalna emigracja.
Nasz komitet tworzą ludzie
z różnych środowisk i z różnym
doświadczeniem, a to co nas
łączy to przekonanie, że razem
jesteśmy w stanie przeciwsta-
wić się partyjniactwu w sa-
morządzie regionalnym. Zwra-
camy się do Was o wsparcie.

Program wyborczy

Budując nowoczesny region,
czynimy to w odniesieniu do
chrześcijańskiej przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości tej
ziemi, szanując jednocześnie
wszystkich ludzi, którzy uznają
inne wartości w wymiarze mo-
ralnym. Rodzina i jej współ-
czesne cywilizacyjne potrzeby
będą najważniejszym podmio-
tem wsparcia. Będziemy dążyć
do wprowadzania konkretnych
rozwiązań by młodzi ludzie

otrzymali możliwość godnego
startu życiowego, a ludzie starsi
mieli szansę na godną starość.
Odnosimy się z szacunkiem
do śląskiej tożsamości, jednak
– zdając sobie sprawę z kul-
turowego zróżnicowania wo-
jewództwa deklarujemy, że
wszystkie grupy etniczne i na-
rodowe są jednakowo ważne
w województwie Śląskim.

Konieczne jest wzmocnienie
regionów RP zmierzających
do pełnej samorządności. Od-
budowa krajowej polityki re-
gionalnej jest jednym z prio-
rytetów naszego działania. Roz-
wój regionów jest nie tylko
zgodny z polskim prawem, ale
realizuje także zapisy UE
w odniesieniu do Regionów
Europy. Będziemy działać na
rzecz zaspokojenia potrzeb
mieszkańców województwa w
równowadze ze środowiskiem
naturalnym oraz w równowa-

dze społecznej. Szczególna
troską będą inicjatywy zmie-
rzające do podniesienia stan-
dardu życia mieszkańców (w
tym ze środowisk wykluczo-
nych i zaniedbanych).
Czego należy oczekiwać od
władzy regionalnej? Po pierw-
sze inicjowania działań pro-
rozwojowych we współpracy
z wszystkimi gminami woje-
wództwa. Czerpania z najlep-
szych wzorców zagranicznych
i krajowych. Po drugie: nad-
zorowania opracowanych i ak-
tualizowanych strategii, a nie
koncentrowania się na czyn-
nościach wykonawczych. Na-
prawy wymaga zarządzanie
instytucjami podległymi pod
samorząd regionalny m.in:
Parkiem Śląskim i Stadionem
Śląskim, Muzeum Śląskim,
Górnośląskim Przedsiębior-
stwem Wodociągów S.A., Ko-
lejami Śląskimi.

Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego

Nie będzie rozwoju Śląska bez przekonania jego
mieszkańców, że żyją w regionie mającym możliwą
do spełnienia wizję rozwoju. Wizję, która daje im
przekonanie, że ich dzieci nie będę musiały emi-
grować, że doczekają się normalnych wizyt u lekarza
i bezpiecznych ulic.  
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Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Samorząd Województwa
Śląskiego powstał ponieważ uważamy, że samorząd regionalny
ma tym większą szanse na rozwój im mniej w nim partyjnych
zależności. Wielu z nas osobiście sprawdza słuszność tej prostej
zasady w samorządach gminnych, w których w znakomitej
większości sprawują władzę, lokalne, niepartyjne ugrupowania.

● Naprzód ŚLĄSKIE ● Naprzód ŚLĄSKIE ● Naprzód ŚLĄSKIE ●

Komitet Wyborczy Wyborców: „NIEZALEŻNY SAMORZAD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
www.niezaleznysamorzad.pl 

Materiał wyborczy KWK Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego
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Kandydaci na radnych Sejmiku Województwa Śląskiego
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Za wodę,ogrzewanie i śmieci
gliwiczanie płacą mniej niż
mieszkańcy innych Śląskich
miast. Mniejszy jest także po-
datek od nieruchomości. Na
wsparcie mogą liczyć też ro-
dziny wielodzietne i seniorzy.
W Gliwicach – za metr sze-
ścienny wody trzeba zapłacić
4,1 zł, natomiast odbiór metra
sześciennego ścieków kosztuje
5,97 zł. Mimo kryzysu, w ciągu
5 ostatnich lat, woda w Gliwi-
cach zdrożała tylko o 3,5 pro-
cent. Przykładowy rachu-
nek za wodę i odprowa-
dzanie ścieków dla 4-oso-
bowej rodziny zużywają-
cej miesięcznie 12 m3, z
uwzględnieniem opłat do-
datkowych, wynosi tylko
130 zł. W Zabrzu trzeba
zapłacić –165 zł w Byto-
miu –175 zł, w Tarnow-
skich Górach –192 zł. Naj-
drożej jest w Mikołowie

ponad 200 zł miesięcznie.
Woda w Gliwicach jest dla
mieszkańców dobra nie tylko
cenowo, ale także jakościowo.
Do kranów dociera z ujęć głę-
binowych. Jest zatem w znacz-
nie mniejszym stopniu nara-
żona na zanieczyszczenia niż
w przypadku innych śląskich
miast, które źródło wody mają
w zbiornikach powierzchnio-
wych, otwartych. Niedawno
otwarto nową Stację Uzdat-
niania Wody w Łabędach. Po-
wstała w ramach drugiego eta-
pu przedsięwzięcia pod nazwą
„Modernizacja gospodarki
wodnościekowej”, realizowa-
nego przez miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji. Wartość inwestycji
to około 23 mln zł, z tego 8
mln zł to środki pozyskane
z Unii Europejskiej. Celem
było poprawienie jakości wody
pitnej, ograniczenie jej twar-

dości oraz zredukowanie żelaza
i manganu.
Sporo niższe są również
opłaty za ogrzewanie.
Średnia cena ciepła wraz
z przesyłem oferowana
mieszkańcom przez miej-
ską spółkę PEC wynosi
53,71 zł. W Zabrzu i Byto-
miu jest drożej - około 65
zł. PEC Gliwice wychodzi też
poza rutynową działalność.
Stawia na edukację. Organizuje
cykliczne spotkania z miesz-
kańcami. Uczy jak racjonalnie
korzystać z ciepła, a nabyta
wiedza przekłada się na kon-
kretne oszczędności, a co za
tym idzie mniejsze opłaty.
Ciekawie wyglądają także ob-
liczenia kosztów za wywóz
śmieci. W Gliwicach przyjęto,
że opłata naliczana będzie od
metra kwadratowego po-
wierzchni mieszkania. Okazało
się, że dzięki przyjęciu takiego

rozwiązania gliwiczanie za wy-
wóz śmieci będą płacić mniej
niż mieszkańcy sąsiednich
miast. Przykładowo 4-osobowa
rodzina mieszkająca w lokalu
o powierzchni 70 m2 za pose-
gregowane odpady zapłaci
miesięcznie 20 zł (za niese-
gregowane 30 zł). Dla porów-
nania, w Zabrzu, gdzie opłaty
naliczane są „od głowy”, ro-
dzice z dwójką dzieci zapłacą
za posortowane śmieci 35,40
zł miesięcznie (51,40 zł bez
segregacji). Jeszcze drożej jest
w Rudzie Śląskie. Tam 4-oso-
bowa rodzina sortująca odpady
otrzyma rachunek w wysokości
odpowiednio 44 lub 68 zł.

Z początkiem tego roku w Gli-
wicach, podobnie jak w całej
Polsce wzrosły maksymalne
stawki podatku od nierucho-
mości. Ma to związek ze zmia-
ną wskaźnika inflacji. Od 1
m2 budynków mieszkal-
nych gmina może maksy-
malnie pobierać 0,73 zł. I
tyle właśnie od mieszkań-
ców pobiera Zabrze.
O pięć groszy taniej jest
w Bytomiu. Najmniej pła-
cą jednak mieszkańcy Gli-
wic. W tym roku obowią-

zująca stawka to 0,65 zł. 
Od 1 stycznia w Gliwicach dzia-
ła program „Rodzina 3+”. Każ-
da rodzina wielodzietna, która
do niego przystąpi otrzymuje
kartę rabatową, a wraz z nią
zniżki do miejskich placówek
kulturalnych i obiektów spor-
towych oraz w kilkudziesięciu
punktów handlowo– usługo-
wych. Dzięki niej mniej kosz-
tuje wyjście na basen, do mu-
zeum czy teatru. Tańsza jest
również gra w tenisa na miej-
skich kortach. Karta umożliwia
również zakup w niektórych
księgarniach podręczników
szkolnych w niższych cenach.
Kolejną formą  pomocy rodzi-
nie jest wspieranie żłobków,
które zapewniają opiekę nad
dziećmi do lat 3. Celem jest
rozwój tych placówek i dopro-
wadzenie do zwiększenia liczby
miejsc dla maluchów. Dlatego
miasto troszczy się nie tylko o
żłobki publiczne, ale także o
prywatne. Prezydent Gliwic
organizuje cyklicznie konkursy
dla żłobków niepublicznych,
dzięki czemu mogą one otrzy-
mywać dofinansowanie z bu-
dżetu miejskiego. To pozwala
na obniżenie opłat pobie-
ranych za pobyt dzieci

w tych placówkach. Dzięki
temu rodzice zapłacą mie-
sięcznie o 500 złotych
mniej.
Miasto nie zapomniało o oso-
bach starszych - gliwiccy se-
niorzy mają już zniżki w obiek-
tach kulturalnych czy sporto-
wych, ale w ramach nowych
działań w niektórych z nich
będą one jeszcze większe. Od
1 września specjalne ceny obo-
wiązują w krytych pływalniach
Delfin i Olimpijczyk, Palmiarni
Miejskiej, na kortach teniso-
wych MZUK, w oddziałach
Muzeum, a także w Ośrodku
Wypoczynkowym w Czecho-
wicach i na sezonowym lodo-
wisku Piruet. Wysokość zniżek
wynosi 30% dla gliwiczan w
wieku 67+ oraz 50% dla miesz-
kańców powyżej 75. roku życia.
Są one naliczane od dotychczas
obowiązujących ulgowych cen
biletów dla seniorów. Od no-
wego roku skorzystać będzie
można z Karty Seniora.  Naj-
prawdopodobniej obejmie ona
propozycje nie tylko związane
z szeroko pojętą rekreacją, ale
także przykładowo oferty pod-
miotów handlowych, lokali ga-
stronomicznych czy ośrodków
leczniczych.

Tanio jak w Gliwicach

To, że życie słono kosztuje wiadomo nie od dziś. Na zakupy comiesięczne
opłaty wydajemy mniej lub więcej, w zależności od potrzeb i zasobności
portfela. Ale nie tylko. Wiele zależy także od miejsca, w którym przyszło nam
żyć. Czy na Śląsku jest tanio? Z tym bywa różnie. Postanowiliśmy sprawdzić
wyszło, że koszty utrzymania najmniejsze są w Gliwicach!
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179 zł
99

399,99

Kurtka narciarska
męska MIDSLIDE

Przedsezonowa wyprzedaż

Tylko w ten weekend
ODZIEŻY, SPRZĘTU I AKCESORIÓW ZIMOWYCH

15 i 16 listopada 

Kurtka narciarska
damska MIDSTYL

KASK NARCIARSKI
MID SPIN

zł
99

99,99

Kask narciarski
MAX CARV LTD

Gogle narciarskie
LAND PHOTOCHROMIQUE

Skarpety narciarskie
FIRSTHEAT LTD WED'ZE

Pokrowiec na narty
EASY2CARRY nieb.

Rękawice narciarskie
dla dzieci
CHILL HEAT WED'ZE

Ochraniacz narciarski
pleców DEFENSE BACK
WED'ZE

Kurtka narciarska dla dzieci
Oneslide WED'ZE

39 zł
99

79,99

199 zł
99

399,99

19 zł
99

29,99

39

zł
99

99,99
39

zł
99

19,99
9

zł99

369,99219

149 zł
99

249,99

19 zł99

59,99

59 zł
99

99,99

Koszulka narciarska
termoaktywna męska

Simple Warm WED'ZE

Koszulka narciarska
termoaktywna damska
X WARM WED'ZE

59 zł
99

189,99

DODATKOWE

-30%
od cen na etykiecie

na wszystkie produkty 
końcówki serii
firmy WED’ZE

89 zł
99

199,99

Spodnie narciarskie
damskie WED’ZE

DECATHLON
GLIWICE, AL. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7

Ceny do –70%

na cały asortyment z roku poprzedniego
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5 listopada, w samo południe
oddano do użytku pierwszy gli-
wicki odcinek DTŚ. Choć jest to
odcinek stosunkowo krótki –
zaledwie 2,8 km – to dla całej
inwestycji jaką jest DTŚ strate-
giczny.

Drogowa Trasa Średnicowa
odgrywa bardzo istotną rolę
w układzie drogowym konur-
bacji śląskiej. Nie tylko ułatwia
kierowcom wygodny i szybki
dojazd do centrów kilku du-
żych miast, w tym do stolicy
województwa, ale także pod-
nosi atrakcyjność inwestycyjną
pobliskich terenów.  Łączy Ka-
towice, Chorzów, Świętochło-

wice, Rudę Śląską, Zabrze i
Gliwice. Do końca przyszłego
roku przejezdna powinna być
także druga część trasy wraz z
kolejnymi węzłami. Powstaje
ich więcej niż w innych mias-
tach i dzięki temu sprawnie
będzie można dotrzeć do DTŚ
z różnych części Gliwic.

W ścisłym centrum, pod uli-
cami Dworcową i Zwycięstwa
DTŚ będzie przebiegać w tu-
nelu. Dzięki temu powstanie
nad trasą dodatkowa prze-
strzeń, którą będzie można
na nowo zagospodarować. Ma
ona stworzyć   wraz z odku-
pionymi przez miasto grun-

tami po Fabryce Drutu oraz
placem przed dworcem ko-
lejowym — Nowe Centrum
Gliwic.

W ramach projektu ma po-
wstać także centralny węzeł
przesiadkowy skupiający różne
środki komunikacji. Składać
się będzie zarówno ze starego
dworca kolejowego i nowego,
dużego obiektu zbudowanego
po drugiej stronie torów. 

Po latach oczekiwań uda się
w końcu wyremontować dwo-
rzec. Polskie Koleje Państwowe
S.A. rozstrzygnęły przetarg na

wykonawcę prac. Umowa po-
winna zostać podpisana jeszcze
w tym roku. Głównym celem
przebudowy kompleksu dwor-
ca w Gliwicach jest poprawa
komfortu podróżnych oraz do-
stosowanie obiektu do współ-
czesnych standardów obsługi.
Renowacja obejmie elementy
historyczne, między innymi
mozaikę znajdująca się w holu
głównym i drewniane sufity.
Wyremontowana zostanie ele-
wacja wraz z detalami archi-
tektonicznymi. Gruntowna
przebudowa czeka perony i
tunele. Z tunelu na poziom
peronu będą prowadziły scho-
dy ruchome i windy. Perony

zyskają całkowicie nową na-
wierzchnię oraz zadaszenie z
przeszkleniami. Wymienione
zostaną również tory w obrębie
stacji. 

Do Urzędu Miejskiego wpły-
nęły już oferty w przetargu na
uzbrojenie terenów po Fabryce
Drutu. Stworzenie nowych cią-
gów  komunikacyjnych, czyli
dróg i chodników a także kom-
pleksowe uzbrojenie terenu w
320 mb sieci wodociągowej,
460 mb kanalizacji deszczowej,
50 mb. kanalizacji sanitarnej
oraz 700 mb. sieci elektro-
energetycznych i oświetlenio-
wych, to zakres prac jakie bę-

dzie musiał wykonać zwycięz-
ca. Na tak przygotowanym te-
renie będzie możliwe rozpo-
częcie prac budowlanych i re-
montowych, które z tej części
miasta mają stworzyć wyjąt-
kowy obszar pod inwestycje
i  codzienne życie gliwiczan.
Pierwszy etap przebudowy te-
renu przy ul. Dubois ma się
zakończyć w połowie  maja
2015 roku, wtedy też należy
spodziewać się pierwszych in-
westorów i najemców, których
bez wątpienia przyciągnie do-
bra lokalizacja w centrum
miasta, bliskość DTŚ i dwor-
ca PKP.

Nowe
Centrum Gliwic
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Ostrożna polityka finan-
sowa i stałe monito-
rowanie wydatków

dały efekty w postaci jednych
z najwyższych w regionie ra-
tingów długoterminowych,
czyli wskaźników mówiących
o wiarygodności i płynności
finansowej. Miasto od 20 lat
koncentruje się na pozyski-
waniu nowych inwestorów.
Tutaj swoje zakłady zlokali-
zowali tacy giganci branży au-
tomotive jak wspomniany
wcześniej Opel, NGK Ceramics
czy Kirchhoff. Kolejnym nie-
zwykle ważnym wydarzeniem
jest z pewnością  umiejsco-
wienie skrzyżowania autostrad

A1 i A4. Miasto staje się dzięki
nim ważnym ośrodkiem lo-
gistyki i handlu. Tesco stwo-
rzyło tutaj swoje centrum dys-
trybucji, a spółka Fresh Lo-
gistic rozbudowała niedawno
bazę logistyczną inwestujące
kolejne 36 milionów złotych.
Na dobre trwa także proces
przekształcania Gliwic z miasta
kojarzonego z przemysłem w
miasto nowych technologii.
To tutaj swoje siedziby mają
takie firmy jak i3D, Flytronic,
Hybris czy Future Processing,
która po raz czwarty znalazła
się w zestawieniu Deloitte Fast
50 – światowego rankingu wy-
łaniającego najszybciej rozwi-

jające się innowacyjne przed-
siębiorstwa technologiczne. 

O tym, że Gliwice stały się
miejscem przyjaznym dla roz-
woju biznesu świadczy szereg
przyznanych miastu nagród,
m.in. pierwsze miejsce w ka-
tegorii „Miasto przyjazne dla
biznesu” tygodnika Newsweek.
Na terenie Gliwic działa ponad
24 tysiące podmiotów gospo-
darczy i co ważne – aż 94% z
nich to firmy z sektora pry-
watnego. Łącznie generują 75
tysięcy miejsc pracy. To prze-
kłada się na poziom bez-
robocia, które obecnie jest
jednym z najniższych w

kraju i według danych na
koniec 2013 roku wynosi
7,5%. (Zabrze – 14%, Bytom
– 21%) i wpływy do miejskiej
kasy. Tylko w ciągu ostatnich
czterech lat dochód Gliwic
zwiększyły się o prawie 37%.
Spory wpływ miały na to także
zewnętrzne środki pozyskane
z funduszy europejskich. Gli-
wice są w czołówce wojewódz-
twa śląskiego jeśli chodzi o
sumę  pozyskanych dotacji
unijnych przypadających na
mieszkańca – 8786,72 zł. Dla
porównania nasi sąsiedzi z Za-
brza pozyskali 8 574,82 zł, z
Bytomia – 6 891,23 zł, a z Ka-
towic – 6 651,09 zł. Dzięki

tym pieniądzom możliwa jest
realizacja wielkich inwestycji
ale przede wszystkim poprawa
komfortu życia mieszkańców. 

W Gliwicach mamy aż
cztery miejskie żłobki, któ-
re mogą przyjąć 230 dzie-
ci. Miasto dofinansowuje
także placówki prywatne.
Dzięki tym pieniądzom
rodzice płacą miesięcznie
za pobyt pociech o 500
złotych mniej. Miasto pro-
wadzi też 29 przedszkoli, w
którym objęto opieką ponad
4 tysiące dzieci. Od 2013 roku
funkcjonuje program dla ro-
dzin wielodzietnych „Rodzina

3+” uprawniający do 50 proc.
zniżek od cen za korzystanie z
miejskich obiektów sporto-
wych i kulturalnych, takich
jak: pływalnie: Mewa, Delfin
i Olimpijczyk, Kąpielisko Leś-
ne, ośrodek w Czechowicach,
sztuczne lodowisko Piruet, kor-
ty tenisowe przy ul. Kosynie-
rów, Gliwicki Teatr Muzyczny,
Muzeum, Kino Amok. W pro-
gramie uczestniczy też 27 in-
nych podmiotów – prywatnych
— oferujących usługi i towary
w systemie rabatowym, np.
zabiegi rehabilitacyjne, wy-
mianę opon, zakup podręcz-

Decyzja - podjęta jeszcze w latach dzie-
więćdziesiątych - o utworzeniu Specjalnej
Strefy Ekonomicznej oraz przyciągnięcie
inwestora strategicznego jakim był Opel

stały się kołem zamachowym gliwickiej
gospodarki. Dzięki konsekwentnej polityce
skoncentrowanej na rozwoju obszarów
przemysłowych, w stosunkowo krótkim

czasie Gliwice z jednego z biedniejszych w
regionie stały się zajmującym szóste
miejsce w grupie najbogatszych miast na
prawach powiatu w Polsce. 

➽ ➽➽
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ników, naukę języka obcego
czy zakup materiałów budow-
lanych. W ostatnich latach
ogromne kwoty wydano na
termomodernizację placówek
oświatowych. W minionej ka-
dencji na ten cel przeznaczono
łącznie 88 mln. zł, a tylko w
roku 2014 modernizacją i re-
montami zostały objęte m.in.

Przedszkola Miejskie numer
22, 25 ,33 , 42, Zespół Szkół
Samochodowych oraz Zespół
Szkół Ogólnokształcących nu-
mer 13. W okresie 2010-2014
zbudowano także 37 placów
zabaw, 17 przyszkolnych boisk
oraz 4 hale sportowe, w tym
Centrum Łabędź w Łabędach. 

Troska o najmłodsze pokolenie
jest bardzo istotna i to nie
podlega dyskusji. Jednak nie
mniej ważna jest troska o po-
trzeby tych, którzy lata mło-
dości mają już za sobą. W Gli-
wicach od tego roku aktywnie
działają Kluby Seniora. Gli-
wiccy seniorzy zyskali kolejne
miejsca spotkań. Z inicjatywy

miejskiego samorządu w pięciu
dzielnicach Gliwic powstały
Kluby Seniora. Zorganizowano
je w Brzezince, Ostropie, Wil-
czym Gardle, Sośnicy i Żerni-
kach. O tym, jak potrzebna
była ta inicjatywa świadczy
duże zainteresowanie senio-
rów. W ramach spotkań od-
bywają się m.in. kursy ręko-
dzieła i tworzenia elementów
dekoracyjnych, ćwiczenia ru-

chowo-taneczne czy treningi
pamięci. Niedługo wprowa-
dzona zostanie Karta Seniora
upoważniająca do podobnych
zniżek jak dla dla rodzin wie-
lodzietnych.

Komfortowe stało się prze-
mieszkanie komunikacją pub-
liczną. Działają tu bowiem 44
linie autobusowe, które w prze-
ciągu ostatnich lat wyposażono
łącznie w 81 autobusów, z cze-
go aż 71 to pojazdy fabrycznie
nowe. Efekt jest taki, że z gli-
wickiego taboru zniknęły wy-
służone Ikarusy, a zastąpiły je
ciche i ekologiczne Solarisy.
W ostatnich latach wielokrot-
nie zwiększono też nakłady na

renowację, zagospodarowanie
i utrzymanie obszarów rek-
reacyjnych. Tereny zielone to
obecnie aż 20% obszaru mias-
ta. W kończącym się właśnie
2014 roku tylko sam Miejski
Zarząd Usług Komunalnych
wyda ponad 24,5 mln. zł m.in.
na remonty cmentarzy, budo-
wę placów zabaw, renowację
skwerów i parków miejskich.
Prawdziwym hitem minionych

dwóch lat stały się siłownie
na wolnym powietrzu, które
powstały m.in. w Bojkowie,
Sośnicy, parku Grunwaldzkim,
czy Parku Szwajcaria a ostatnio
przy ul. Horsta Bienka. Dzięki
dofinansowaniu Policji i stwo-
rzeniu w pełni funkcjonalnego
systemu monitoringu po raz
kolejny spadła przestępczość.
W 2013 roku odnotowano 9,6
tysiąca przestępstw oraz przy-
padków naruszenia porządku
publicznego. To o 3,5% mniej
niż w roku 2010 i aż o 22%
mniej niż w 2006. Dzięki do-
brej jakości obrazowi i szybkiej
interwencji, tylko w ciągu
ostatnich tygodni, udało się
schwytać sprawców kilku bójek

i kradzieży.
Ktoś mógłby zapytać skoro
jest tak dobrze to dlaczego
miasto się wyludnia? W poło-
wie roku było nas ponad 182
tysięcy. To mniej o 2,7% w
stosunku do liczby z roku 2010.
Warto zauważyć, że tem-
po spadku liczby miesz-
kańców konsekwentnie
się zmniejsza wraz z roz-
wojem miasta – w latach

2002-2006 wynosiło bo-
wiem z 3,82%. Sytuacja w
Gliwicach jest też dużo
lepsza niż w miastach są-
siednich, takich jak Za-
brze czy Bytom gdzie spa-
dek wynosi ponad 4,7%.
Paradoksalnie jest nas mniej
bo stajemy się bardziej zamoż-
ni. To tak zwana suburbani-
zacja – w bogatszych, zachod-
nich społeczeństwach jest to
zjawisko bardzo powszechne.
W miarę wzrostu zamożności
społeczeństwa rośnie liczba
osób, które osiedlają się w
podmiejskich gminach, a w
mieście jedynie pracują i spę-
dzają czas wolny. Wielu gli-
wiczan kupiło lub zbudowało

domy w Szałszy, Rudzińcu czy
Rzeczycach. W dużej mierze
spadek liczby mieszkańców
spowodowany jest także ogól-
noeuropejskim zjawiskiem sta-
rzenia się społeczeństw i ujem-
nemu przyrostowi naturalne-
mu - wciąż rodzi się nas mniej
niż umiera. Ciekawe jest na-
tomiast to, że ostatnich latach
z Gliwic wyprowadzało się
średnio 3 tysięcy osób rocznie,
na pobyt stały meldowało się
w tym samym czasie niemal 2
tysiące nowych gliwiczan.  

Wszystkie te działania są efek-
tem spokojnej, lecz zdecydo-
wanej polityki władz miasta,
które od lat, konsekwentnie

realizuje założenia, jakie przed
sobą postawiły jeszcze w latach
90. Efekt jest taki, że Gliwice
niejednokrotnie stawiane są
jako wzór do naśladowania w
kwestiach wsparcia biznesu,
innowacyjnej gospodarki i nau-
ki. Oczywiste jest, że w wielu
dziedzinach codziennego życia
konieczne jest dalsze wsparcie,
są inwestycje, których nie uda-
ło się zrealizować, lub zostały
odsunięte w czasie. Jednak
mając na uwadze to co działo
się w gospodarce światowej i
europejskiej w ostatnich latach,
można mieć pewność, że Gli-
wice, ze swoim potencjałem
są na dobrej drodze do dal-
szego rozwoju.

➽ ➽➽
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Kalendarz imprez kulturalnych w Gli-
wicach, bez względu na porę roku na-
szpikowany jest wydarzeniami, o któ-
rych być może nawet nie mieliście
pojęcia. Poza przedsięwzięciami ko-
mercyjnymi sporo dzieje się za sprawą
instytucji miejskich lub organizacji po-
zarządowych.

Z uwagi na ogrom przedsięwzięć na
pierwszym planie od kilku lat jest
Gliwicki Teatr Muzyczny. Zor-
ganizowany jako swego rodzaju cen-
trum kultury, przed którym posta-
wiono wiele różnorodnych zadań.
Przede wszystkim kontynuuje on gli-
wicką tradycję muzyczno-teatralną.
W szerokim repertuarze znajdziemy
takie klasyki jak „Ptasznik z Tyrolu”,
„Księżniczkę czardasza”, czy „Wesołą
wdówkę”, ale również współczesne
musicale „ Footloose”, „Hair”, czy
najgłośniejsze ostatnio: „Tarzan”,

„Noc w Wenecji” i „The Beatles and
Queen”.
Gliwicki Teatr Muzyczny jest również
organizatorem cyklicznych imprez
teatralnych i filmowych. Najważniej-
szą z nich są Gliwickie Spotkania
Teatralne - jeden z największych
festiwali teatralnych w regionie.
W ramach GST występowały takie
teatry jak: Stary Teatr z Krakowa,
Teatr Ateneum, Teatr Rozmaitości,
Teatr Studio, Teatr Montownia
z Warszawy, czy Teatr Ósmego Dnia.
Uzupełnieniem programu GST
są  Dziecięce Spotkania Teatralne  -
co roku przedstawia najlepsze pozycje
dziecięcego repertuaru teatralnego.
Kino studyjne Amok, prezentujące
gliwickiej publiczności filmy, których
nie znajdziemy w komercyjnych mul-
tiplexach. Od ponad dziesięciu lat
prowadzi również Młodzieżową
Akademię Filmową, popularną
MAF-ię, skierowaną do uczniów klas

podstawowych, gimnazjalnych i śred-
nich, gdzie dzięki nieco bardziej przy-
stępnej formie, młodzież uzupełnia
edukację filmową. Od kilku sezonów
Kino Amok może pochwalić się trans-
misjami Live in HD z nowojorskiej
Metropolitan Opera, moskiewskiego
Teatru Bolszoj i haskiego Nederlands
Dans Theater.
Bardzo intensywnie działa również
Muzeum w Gliwicach. Placówkę
w tej chwili tworzą cztery oddziały:
Willa Caro, w której prezentowana
jest  wystawa stała dziewiętnasto-
wiecznych wnętrz mieszkalnych gór-
nośląskich przemysłowców. Ponadto
mają tu miejsce liczne wystawy cza-
sowe, koncerty, spotkania, konferen-
cje i warsztaty. Zamek Piastowski,
będący siedzibą dwóch działów: ar-
cheologii i historii. Skupione tu eks-
ponaty to przede wszystkim pamiątki
z XVII-XVIII wieku, okresu powstań
śląskich i  plebiscytu, działalności

Związku Polaków w  Niemczech,
a także bogata kolekcja fotografii sta-
nowiąca dokumentację ikonograficz-
ną miasta i górnośląskich obiektów
przemysłowych. Niebywałą atrakcją
są militaria, w  tym broń z dawnej
Japonii – zbroje i miecze samurajskie,
miecze chińskie i  koreańskie. Od-
dział Odlewnictwa Artystyczne-
go, gdzie prezentowana jest jedna
z  pierwszych nowoczesnych, inte-
raktywnych i multimedialnych eks-
pozycji muzealnych na Śląsku. Zo-
baczyć tu można rzadkie zabytki z bo-
gatej kolekcji żeliwa artystycznego.
Wśród eksponatów znajdują się głów-
nie XIX-wieczne wyroby gliwickiej
Królewskiej Odlewni Żelaza, a także
odlewy XX-wieczne, dopełnione przez
bogaty materiał na temat historii od-
lewnictwa artystycznego w Gliwicach,
rozwoju przemysłu w XIX wieku, ale
również historii samego regionu
i miasta. Radiostacja Gliwicka -

po gruntownym remoncie otoczenia
w 2009 roku, za który miasto otrzy-
mały nagrodę za najlepiej zagospo-
darowaną przestrzeń publiczną
w województwie, stała się miejscem-
codziennych spotkań gliwiczan. Ra-
diostacja jest również jednym z naj-
chętniej odwiedzanych zabytków na
szlaku śląskich zabytków techniki,
w ramach którego od kilku lat orga-
nizowana jest INDUSTRIADA –
zlot miłośników techniki. Odrestau-
rowany teren radiostacji jest też wy-
korzystywany przy okazji uroczystości
rocznicowych związanych z wybu-
chem II Wojny Światowej, czy wstą-
pienia Polski do Unii Europejskiej.
W Gliwicach działa także Młodzie-
żowy Dom Kultury. Tu miejsce
dla siebie znajdą dzieci i młodzież,
która lubi niebanalnie spędzać swój
czas wolny. W roku MDK organizuje

Kultura to sfera życia, która w czasach szeroko pojętego konsumpcjonizmu schodzi na dalszy plan. Z jednej
strony trudno się dziwić, pokusa zakupu nowego smartphona czy telewizora jest dziś na tyle silna, że czasami
trudno nam się oprzeć. Efekt jest taki, że coraz więcej pieniędzy wydajemy na urządzenia do tzw. domowej

rozrywki, a coraz mniej  korzystamy z kina, teatru czy koncertów. Pewnie znajdą się tacy, którzy powiedzą, że wolą to oglądać
w domu, w kapciach, na ulubionej kanapie i pod ulubionym kocem . OK, ale czy to na pewno te same doznania? Pewnie nie
raz złapaliście się na tym, że jak już daliście się wyciągnąć to po powrocie do domu stwierdziliście, że było kapitalnie, że na
pewno teraz zaczniecie bywać. Jeśli byliście konsekwentni to gratulujemy, jeśli zaś nie to warto się przyjrzeć temu, co w kwestii
kultury dzieje się w Gliwicach - a dzieje się naprawdę sporo – może dacię się znowu „wyciągnąć”.

➽ ➽➽
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zajęcia dla stałej grupy ponad 700
osób, które w zależności od umiejęt-
ności i talentu działają w pracowniach:
plastycznej, tanecznej, teatralnej czy
– i tu zaskoczenie – w Edukacyj-
nym Centrum Nagrań, gdzie
mogą nie tylko sprawdzić swoje umie-
jętności wokalne, ale również nagrać
własne kompozycje.

W 2004 roku powstało Stowarzy-
szenie GTW. Po 10-ciu latach dzia-
łalności może się ono poszczycić wie-
loma osiągnięciami i wyróżnieniami,
zarówno od władz miasta, jak i innych
instytucji i organizacji. Trudno się
dziwić bowiem GTW jest odpowie-
dzialne za tak istotne wydarzenia i

miejsca jak: organizacja finałów Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
prowadzenie Stacji Artystycznej Ry-
nek, festiwal Winter Reggae, Festiwal
Filmów GOFFR, czy Festiwal Morza
„Nad Kanałem”.

Na miano największego festiwalu
plenerowego w Gliwicach zapracował
sobie zorganizowany w tym roku po
raz ósmy Międzynarodowy Festiwal
Artystów Ulicy „Ulicznicy”. Łączył
w sobie co roku ponad 40 zdarzeń –
koncertów, spektakli, happeningów,
imprez fotograficznych i projekcji fil-
mowych. Zaczynając od czwartko-
wych projekcji kina ulicznego na
Rynku, przez Objazdowe Kino Osied-
lowe, weekendowe koncerty – od
jazzu, przez etno, folk, klasykę aż do
hip-hopu i muzyki elektronicznej;
od popisów breakdance’owców, żon-
glerów i artystów fireshow po wido-
wiska teatrów ulicznych. Pod gołym

niebem, w samym środku miasta,
bez biletów – na godzinę, na dwa
kwadranse – to okazja do chwili za-
pomnienia, spontanicznej zabawy
z artystami zarówno znanymi, jak
i tymi, na których przy innej okazji
ciężko byłoby trafić. Przykładem może
być tu Maciej Maleńczuk, który właś-
nie na tym festiwalu, po raz pierwszy
od dwudziestu lat zagrał na ulicy.

Na stałe w Gliwice wrósł już jazz. Od
lat funkcjonuje to Śląski Jazz Club,
najstarsze tego rodzaju stowarzysze-
nie w Polsce, które poza organizacją
kameralnych koncertów od 2004
roku  organizuje Międzynarodowy
Festiwal Jazz w Ruinach. Kon-
certy odbywają się zawsze w dwa
pierwsze weekendy sierpnia w rui-

nach Teatru Victoria. Każdy, kto choć
raz odwiedził to miejsce wie, że jest
ono absolutnie magiczne. Drugim,
niezwykle ważnym wydarzeniem mu-
zycznym jest organizowany w tym
roku po raz piąty PalmJazz Festi-
val. Wszystkie koncerty tegorocznej,
edycji odbywają się w klubie Jazovia
na gliwickim Rynku. Udaję się tutaj
zaprosić największych muzyków jaz-
zowch świata!

Miejscem, które odwiedzamy w trak-
cie dużych imprez plenerowych jest
oczywiście Plac Krakowski. To tu
od lat miasto organizuje m.in. syl-
westrowe szaleństwo pod gołym nie-
bem, na którym z roku na rok wy-
stępują coraz większe gwiazdy. Na-
zwisk z pierwszych stron gazet i list
przebojów tu nie brakuje. Ostatnio
swoje koncerty mieli tu m.in. Pectus,
Monika Brodka, Bajm czy kultowy
HEY. Sporo dzieje się także w Parku

Chopina gdzie od lat organizowane
jest Parkowe Lato oraz Wieczór
z Romami. 

Widać więc, że pomimo coraz więk-
szej komercjalizacji i prób „udomo-
wienia” kultury,  są miejsca w Polsce,
—gdzie na ten cel przeznacza się
spore środki.
Gliwice są jednym z takich
miast −w roku 2014 na dzia-
łalność miejskich instytucji kul-
tury i wsparcie wspomnianych
wyżej wydarzeń miasto prze-
znaczyło 24,7 mln zł. W naszym
mieście działają aż 43 organi-
zacje pozarządowe zajmujące
się kulturą i sztuką. Nie po-
zostaje więc nic innego jak dać
się znowu „wyrwać”, otworzyć
oczy i uszy i przestać narzekać,
że w mieście się nic nie dzieje.
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Biuro reklamy

Horoskop

Baran 21.03-20.04
Wszystko co robisz musi być na naj-
wyższym poziomie. Pamiętaj jednak,
że nadmierny perfekcjonizm może
wpędzić Cię w pułapkę.

Byk 21.04-20.05
Taktyka jest połową sukcesu wiodącą
do dobrych wyników. Wszystkie prze-
myślane posunięcia pozwolą Ci uporać
się ze wszystkimi potknięciami.

Bliźnięta 21.05-21.06
Wyczerpany i rozkojarzony możesz
popełniać błędy. Pierwsze dni tygodnia,
i owszem,zaliczysz do udanych. Jednak
końcówka może dać ci się we znaki.

Rak 22.06-22.07
Często spokojne postępowanie jest
w stanie dać nam jaśniejszą i bez-
pieczniejszą przyszłość. Dlatego musisz
bardzo rozważnie podejmować przyszłe
decyzje.

Lew 23.07-23.08
Bystrości umysłu i sprytu można ci
tylko pozazdrościć. Nie ignoruj jednak
informacji płynących z zewnątrz. Ty
także popełniasz błędy!

Panna 24.08-22.09
Okazuj więcej wdzięczności tym, któ-
rzy dzielą z Tobą życie. Musisz pa-
miętać o najbliższych, gdyż ostatnio
zaniedbujesz sprawy rodzinne.

Waga 23.09-23.10
Teraz nadejdzie wymarzony czas od-
poczynku i spokoju. Choć nie potrwa
zbyt długo, z pewnością pozwoli Ci
odbudować nadwątlone siły.

Skorpion 24.10-22.11
W tym tygodniu wszystkie cele, które
sobie postawisz wykonasz z niezwykła
precyzją. Do tych trudniejszych przy-
łożysz się z zaangażowaniem. 

Strzelec 23.11-21.12
Niestety twój organizm działa już na
coraz mniejszych obrotach. Niepo-
trzebnie wpadasz w poczucie winy,
gdy nie pracujesz. Brak odpoczynku
wpędzi Cię w chorobę.

Koziorożec 22.12-20.01
Otworzą się przed tobą nowe możli-
wości. Być może z początku sparaliżuje
cię strach przed wyzwaniami, ale osta-
tecznie zrozumiesz, że nie masz tak
naprawdę nic do stracenia.

Wodnik     21.01-19.02
Bez zbędnego wysiłku przekonasz
swoich współpracowników, jak również
rodzinę, do swojego stanowiska. Przed-
stawisz racjonalne argumenty. 

Ryby 20.02-20.03
Jeśli w twój związek wkradła się mo-
notonia, to możesz mieć pewność, że
zniknie ona w ciągu najbliższych dni.
Zapowiada się dobra zabawa w gronie
przyjaciół.
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