
- Wnioski o dofinansowanie są 
składane do wojewody przez 
gminy i powiaty z terenu wo-
jewództwa śląskiego. Oceny 
wniosków dokonuje komisja. 
Po dokonaniu oceny formal-
nej i merytorycznej wniosków, 
komisja sporządza listę ran-
kingową, którą zatwierdza wo-
jewoda - informuje nas Kata-
rzyna Kuczyńska-Budka, kie-
rownik Oddziału Komunikacji 
Społecznej Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

Po akceptacji 
listy przez woje-
wodę, jest ona 
przesyłana do 
MSWiA.
 
W poprzednich latach w ra-
mach „schetynówek” w Gli-

wicach dokonano już dwóch 
inwestycji. Wyremontowano i 
przebudowano ulicę Główną 
oraz wybudowano trzy zatoki 
autobusowe przy ulicy Wyczół-
kowskiego. Obie inwestycje 
przeprowadzono w 2010 roku. 
Do tego dochodzą liczne mo-
dernizacje na terenie powiatu 
gliwickiego – m.in. remonty ul. 
Granicznej w Sośnicowicach, 
ul. Marynarzy w Knurowie czy 
Spółdzielczej i Pogrzeby w Gie-
rałtowicach.

O to, które gliwic-
kie drogi zostaną 
zaproponowane do 
przebudowy, py-
tamy w Zarządzie 
Dróg Miejskich.
- Nabór wniosków dopiero się 

rozpoczął. Z naszej strony 
mamy propozycje, ale lista 
nie jest zamknięta – informuje 
nas Jadwiga Jagiełło-Stibor-
ska, rzecznik prasowy ZDM.
 
Sceptycznie do całej sprawy 
podchodzi natomiast Marek 
Jarzębowski, rzecznik prezy-
denta Gliwic.

- Wiadomo, że dobre i te kilka 
remontów, ale mam krytyczny 
stosunek do tego pomysłu. By 
w sposób zauważalny odnowić 
drogi w Gliwicach, miasto mu-
siałoby przeznaczyć na ten cel 
kilkadziesiąt milionów zł z bu-
dżetu – twierdzi Jarzębowski.

Nabór wniosków w ramach 
drugiej edycji „schetynówek” 
potrwa do 5 października. W 
pierwszej odsłonie programu, 
do końca 2010 roku wyre-

montowano ponad 5,6 tys. km 
dróg lokalnych.

- Podobnie jak w latach ubie-
głych, jednostki samorządu 
terytorialnego będą mogły 
ubiegać się o dofinansowa-
nie z budżetu państwa prac w 
zakresie przebudowy, budowy 
lub remontów dróg powiato-
wych i gminnych – informuje 
Małgorzata Woźniak, rzecznik 

prasowy MSWiA.
W nadchodzącym roku pań-
stwo przekaże samorządom 
na realizację inwestycji dro-
gowych 200 mln zł. W latach 
2013-2015 środki te wyniosą 
3 mld zł. Jak łatwo wyliczyć, 
oznacza to 3,2 mld zł dotacji 
rządowych.

- Samorządy chcące skorzy-
stać z dotacji budżetowej będą 

musiały przeznaczyć środki 
własne na planowaną inwe-
stycję infrastrukturalną. Fi-
nansowanie inwestycji drogo-
wych będzie w następujących 
proporcjach: 30 proc. środki 
budżetowe i 70 proc. środki 
własne samorządów (gmin i 
powiatów) - dodaje rzecznik 
MSWiA.

Michał Pac Pomarnacki

Ponad 3 miliardy dofinansowania na remonty dróg. Czy skorzystają na tym Gliwice?

Lepsze to niż nic
Od 7 września samorządy mogą składać wnioski do ko-
lejnej edycji tzw. „schetynówek”. Gminy i powiaty mają 
szansę uzyskać 30 proc. dofinansowania na budowę lub 
modernizację dróg.

......................................................................................................

- W Polsce panuje przeświad-
czenie, że Wielka Brytania to 
herbata o 5.00 po południu 
i The Beatles. Chcemy poka-
zać Polakom różnorodność 
angielskiej kultury – mówi 
„Gazecie Miejskiej” Marcin 
Pasek, współorganizator 
festiwalu, Anglik polskiego 
pochodzenia.

Od środy do piątku bę-
dzie okazja zapoznać się 
z kultowymi filmami brytyj-
skimi. Przeważać będzie 
tematyka społeczno-kul-
turowa. Wszystkie sean-
se zostaną poprzedzone 
prelekcjami. Oprócz pro-
jekcji filmowych, organiza-
torzy przygotowali również 

„Z dziejów gliwic-
kiego harcerstwa” 
– to tytuł wystawy 
czasowej w Wilii 
Caro i całodniowej 
konferencji nauko-
wej, która odbędzie 
się w dniu inaugu-
racji wystawy,  
23 września. 

Wystawę i konferencję przygo-
towało Muzeum w Gliwicach z 
okazji setnej rocznicy powsta-
nia harcerstwa polskiego. 
Jego skomplikowaną historię 
od czasów Związku Harcer-
stwa Polskiego w Niemczech 
po rok 1989 wraz z sylwet-
kami ważnych dla gliwickiego 
harcerstwa działaczy przybliżą 
publiczności prelegenci z wie-
lu ośrodków badawczych w 
Polsce.
Początek o godz. 10.00 w sali 
konferencyjnej Willi Caro.

Dzień później, 24 września 
– od rana do późnych godzin 
wieczornych ogród Wilii Caro 
obejmą w posiadanie sami 
harcerze – wzdłuż ścieżek 
rozstawione zostaną namio-
ty, zapłonie ognisko, będzie 
można skosztować wyśmie-
nitej grochówki, wziąć udział 
w biegu patrolnym, obejrzeć 
pokazy Fireshow i kuglarstwa, 
posłuchać gawęd i piosenek 
nie tylko z harcerskiego re-
pertuaru. Harcerski Piknik, 
przygotowany przez Muzeum w 
Gliwicach, Hufiec Ziemi Gliwic-
kiej i Stowarzyszenie Przyjaciół 

Nie tylko The Beatles

Jeśli myślisz, że angielska kultura to tylko Szekspir i The 
Beatles, to jesteś w sporym błędzie. Już od środy 21 
września będzie można dogłębniej poznać „wyspiarską” 
kulturę. Rusza trzecia edycja festiwalu ENGliwice.

porcję ambitnej muzyki. 
- Zagrają The Washing 
Machine – młody zespół, 
grający w brytyjskim stylu. 
Wystąpi również Tymon 
Tymański ze swoim ze-
społem. To jedyny polski 
muzyk grający piosenki 
Davida Bowie – wymienia 
Pasek.
 
Wszystkie imprezy odbędą 
się na terenie Fabryki Dru-
tu przy ulicy Dubois 22. 
 
Program festiwalu

21-23 września - kino 
brytyjskie, godz. 20.00 
wstęp wolny:
21.09. Pink Floyd The 
Wall (1982)
22.09. Help! (1965)
23.09. Kwadrofonia 
(1979)

24 września – koncer-
ty od godz. 20.00
Tymon & The Transi-
stors
The Washing Machine 

Bilety na koncerty w cenie 
10 zł można zakupić w se-
kretariacie GCE Halogen 
przy ul. Barlickiego 3 (pon – 
pt od 8.00 – 15.00) oraz w 
Księgarni Czas przy ul. Zwy-
cięstwa 1. W dniu koncertu 
do nabycia na terenie Fabry-
ki Drutu (15 zł). (mpp)

Harcerze w Muzeum 
Harcerstwa Ziemi Gliwickiej, 
to wspólna zabawa gliwiczan 
i harcerzy, uświetniona wystę-
pem zespołu poezji śpiewanej 
„Cisza jak ta”,  o najważniej-
sze to także możliwość spo-

tkania dla wszystkich tych, 
którzy cenią sobie wartości 
wpisane w harcerski etos. Har-
cerski piknik potrwa od godz. 
10.00 do 22.00. Na obydwa 
wydarzenia wstęp jest wolny. 


