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Zachodnia obwodnica gotowa

Jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w Gliwicach – ponad 3-kilometrowy odcinek zachodniej
obwodnicy miasta, łączący ul. Rybnicką z ul. Daszyńskiego – została ukończona. Nowo powstały zachodni
odcinek powinien odciążyć ulice w centrum Gliwic, jest też wygodnym połączeniem pomiędzy dzielnicami.
Budowę zrealizowało konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 86 mln zł. Inwestycja powstała
dzięki unijnemu wsparciu - 85% dofinansowania uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014–2020.

5 września otwarciu obwodnicy towarzyszyła impreza dla mieszkańców „Aktywna Obwodnica”. Gościem
specjalnym i sprawozdawcą był Tomasz Sikora, wybitny biathlonista, medalista Zimowych Igrzysk
Olimpijskich, który obecnie pracuje jako komentator sportowy.

6 września obwodnica została udostępniona kierowcom.



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna kilka miesięcy temu została przeniesiona do budynku przy
ul. Gierymskiego 1. Jej oficjalne otwarcie odbyło się wraz z inauguracją nowego roku szkolnego.
W budynku o powierzchni ponad 2 tys. m2, w którym przed laty znajdowało się III Liceum Ogólnokształcące,
powstało nowoczesne centrum pomocy dla uczniów oraz szkoleniowo-warsztatowe dla nauczycieli i rodziców.
Wcześniej poradnia mieściła się w budynku przy ul. Warszawskiej, który nie spełniał wymogów. Dlatego w
2018 r. miasto rozpoczęło adaptację budynku przy ul. Gierymskiego, aby docelowo przenieść tam działalność
poradni. Zaaranżowano nowy układ pomieszczeń, budynek dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych, zbudowano windę i pochylnię dla wózków. Wymieniono podłogi, posadzki, stolarkę
drzwiową i wszystkie instalacje. Powstała też strefa informacyjna,
w której można się zarejestrować czy pobrać potrzebne dokumenty.
Modernizacja budynku na potrzeby poradni zakończyła się w styczniu 2020 r. i kosztowała niemal 5 mln zł z
miejskiego budżetu.



Gliwicki Budżet Obywatelski

Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego 2021. Pozytywnie oceniono 154 projekty, które zostaną skierowane do głosowania (145
wniosków dzielnicowych oraz 9 wniosków ogólnomiejskich).

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie oraz „Lista wszystkich złożonych wniosków” wraz
z numerami, wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych zamieszczone zostały na stronie
internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano
6 962 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 800 000 zł).
Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi 14 662 000 zł. O
tym, które z nich zostaną wykonane, zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 23
października do 13 listopada.

Ostateczna lista projektów, które pojawią się na formularzach do głosowania, zostanie opublikowana do 19
października – po rozpatrzeniu odwołań od negatywnych wyników weryfikacji.



Gliwice najtańszym miastem w regionie

Gliwice mają najniższe ceny usług komunalnych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, najniższe wśród
miast pomiędzy 100–200 tys. mieszkańców w województwie śląskim i szóste najniższe wśród miast tej
wielkości w Polsce – wynika z najnowszej analizy kosztów usług komunalnych w miastach powiatowych,
opracowanych na podstawie danych z 339 jednostek przez firmę Curulis – Doradztwo Samorządowe.
Pod uwagę wzięto roczne koszty, jakie ponosi przeciętna polska rodzina (model 2 + 2) w pięciu obszarach:
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, komunikacja publiczna, strefy płatnego
parkowania, podatek od nieruchomości.
Średnie roczne wydatki na usługi komunalne mieszkańców Gliwic wynoszą 3454,80 zł.
Za Gliwicami w województwie śląskim plasują się zarówno Katowice (4176,02 zł) i Częstochowa (4191,22 zł), jak
i mieszczące się w tym samym przedziale pod względem liczby ludności Bielsko-Biała (3678,46 zł), Sosnowiec
(3706,66 zł), Tychy (3723,84 zł), Dąbrowa Górnicza (4001, 81 zł), Ruda Śląska (4192,26 zł), Bytom (4224,18 zł),
Rybnik (4650,78 zł), Chorzów (4737,90 zł) i Zabrze (4824,54 zł).
W skali kraju wśród miast pomiędzy 100–200 tys. Gliwice wyprzedza zauważalnie Koszalin (2884,72 zł), a także –
już mniej znacząco – Elbląg (3114,32 zł), Kielce (3229,58 zł), Rzeszów (3247,86 zł) i Opole (3407,82 zł).



Arena Gliwice najlepszym obiektem sportowym

Wśród laureatów Nagród Biznesu Sportowego za rok 2019 znalazła się Arena Gliwice, która została uznana
najlepszym obiektem sportowym w kraju. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem
Ministerstwa Sportu.

Laury zostały wręczone 18 września na szesnastej już Gali Sportu i Biznesu, która zwieńczyła dwudniowe
Forum SPORTBIZ, czyli największe wydarzenie integrujące branżę sportową w Polsce, odbywające się w
Centrum Olimpijskim PKOl.
Nagrody Biznesu Sportowego Statuetki DEMES promują osoby i instytucje, które poprzez swoją działalność
mają bezpośredni wkład w rozwój polskiego sportu.



Nowy tomograf

Szpital Miejski nr 4 ma nowy tomograf komputerowy,
kupiony przez miasto i zainstalowany w siedzibie lecznicy
przy ul. Kościuszki. Urządzenie jest warte ponad 1,3 mln zł i
pracuje w zmodernizowanej pracowni TK.

Tomografia komputerowa jest zalecana przez lekarzy m.in. jako
wstęp do leczenia operacyjnego, pozwala bowiem
zdiagnozować z bardzo dużą dokładnością miejsce i wielkość
ogniska chorobowego. W leczeniu onkologicznym umożliwia
wykrycie nawrotów i ułatwia kontrolę po zakończonym
leczeniu. W przypadku podejrzenia o zarażenie wirusem SARS-
CoV-19, tomograf komputerowy jest źródłem obrazów
diagnostycznych różnicujących choroby płuc. Badanie nim to
skuteczne narzędzie do monitorowania przebiegu leczenia
oraz oceny skuteczności wdrożonej terapii.



Pomoc dla gliwickich DPS

Miasto Gliwice, dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego otrzymało
dofinansowanie dla Domów Pomocy Społecznej, w łącznej kwocie
611 700 zł. Środki przeznaczone są na zwalczanie skutków epidemii COVID19.

Realizowane projekty to:

Projekt Śląskie Pomaga

Środki w wysokości 111 000 zł zostały przekazane dla DPS „Nasz Dom” i DPS „Opoka” na wydatki związane z
przeciwdziałaniem epidemii poniesione w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r., czyli m.in.: zakup maseczek,
gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, środków opatrunkowych, zakupu sprzętu do
wyposażenia izolatek.

Projekt „Śląskie Kadry DPS vs.COVID-19” POWER

Pomoc finansowa w wysokości 500 700 zł, będzie przekazywana do Domów Pomocy Społecznej
w formie grantów na zatrudnienie jednego nowego realizatora usług społecznych w danym DPS, takich jak:
opiekun, opiekun medyczny, opiekun w DPS, pokojowa, rehabilitant lub przedstawiciele innych zawodów, którzy
bezpośrednio będą pracować z mieszkańcem w ramach walki
lub przeciwdziałania COVID 19.

Oba projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w trybie nadzwyczajnym.



Pożegnanie lata w Parku Chopina

20 września w parku Chopina „Z batutą i humorem” na pożegnanie lata zagrała Gliwicka Orkiestra
Kameralna. Muzykami dyrygował maestro Maciej Niesiołowski.

Wcześniej, tego samego dnia i w tym samym miejscu, odbył się koncert „pomniejszonego składu” Orkiestry:
Zespołu Muzyki Salonowej Eleganza. Instrumentaliści zagrali koncert z cyklu „Otwarty Salon Muzyczny”.
Wstęp na oba wydarzenia muzyczne był wolny.



Wieczór z Romami w Parku Chopina

W niedzielę, 6 września, odbył się Wieczór z Romami w parku Chopina.

O godz. 16.00 wystąpił gliwicki zespół Romane Cierchenia. Potem zagrali: niemiecka grupa Bachtało Drom,
gliwiccy Gipsy Boys, muzycy ze Szwecji i Ukrainy. Pełen wrażeń Wieczór z Romami zakończył się około godz. 22.00.

Kultura romska jest bardzo różnorodna i ciekawa. Przyjmuje się, że w Gliwicach mieszka około 500 Romów.
Tworzą bardzo zróżnicowaną społeczność. Są wśród nich przedstawiciele Polskiej Romy, Kełderaszy, Lowarów,
Rosyjskiej Romy, i – najliczniejsi – Romowie Austriaccy.

Impreza w parku Chopina jest dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice.

W 2017 roku Gliwice, jako pierwsze miasto w Polsce, za skuteczne działanie samorządu na rzecz integracji
społeczności romskiej, otrzymały Nagrodę Kongresu Dosta!, przyznaną przez Radę Europy. Już od kilku lat jest
prowadzona świetlica integracyjna „Pod Lipami”. Uczęszczają do niej dzieci romskie i polskie, wspólnie biorąc
udział w ciekawych zajęciach.



Narodowe Czytanie w Gliwicach

W sobotę, 5 września, świętowaliśmy w parku Chopina 9. edycję Narodowego Czytania. W tym roku lekturą
została „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Gliwicką odsłonę literackiego święta oficjalnie zainaugurowała Ewa
Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Na teatralno-literacką ucztę zaprosili aktorzy Teatru Miejskiego w Gliwicach – Anna Maria Moś
i Mariusz Galilejczyk, którzy czytali na głos fragmenty „Balladyny”, a w prawdziwą podróż przez hity wszech
czasów zabrał mieszkańców zespół Dziwoludy, grający muzykę inspirowaną średniowieczem. Dla
odwiedzających park przygotowano szereg atrakcji z nagrodami, takich jak gry literacko-edukacyjne i Literackie
Koło Fortuny. W parku spotkać też można było uzbrojonych wojów z grupy rekonstrukcji historycznej Utgard
Gliwice, podziwiać wystawę plenerową „Jaka jesteś Balladyno” oraz zagrać w grę terenową w aplikacji Action
Track.

Organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, a partnerami Forum Gliwice i Teatr
Miejski w Gliwicach.



Jazz w Ruinach

Tegoroczna – nietypowa – edycja gliwickiego festiwalu muzycznego Jazz w Ruinach odbyła się w
Internecie. Śląski Jazz Club do 19 września publikował na kanale YouTube jazzowe koncerty.
Nagrania zostały zrealizowane w sierpniu w klimatycznej hali Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych.
Wirtualnie można było także obejrzeć wystawę plakatów jazzowych.
Festiwal Jazz w Ruinach jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.

Koncerty są wciąż dostępne na kanale YouTube Śląskiego Jazz Clubu i w JazzTV.



Premiera w Teatrze Miejskim

19 września odbyła się premiera w Teatrze
Miejskim spektaklu „Przygody Tomka Sawyera”. To
pierwszy spektakl dla dzieci wystawiany na dużej
scenie.
Przedstawienie w reżyserii Krzysztofa Materny to
propozycja dla dzieci od 8 lat.



Lekkoatletyka w Gliwicach

Młodzi sportowcy mierzyli się 5 września na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Syriusza podczas Mistrzostw
Śląska Młodzików w lekkiej atletyce. Gospodarzem zawodów był GKS Piast. W imprezie wzięło udział 35 klubów
z całego województwa.

23 – 24 września na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Syriusza odbyły się otwarte Mistrzostwa Gliwic dla
uczniów Szkół Podstawowych w lekkiej atletyce. Była to 45. edycja Memoriału Zenona Sęka.



Pływalnie Mewa i Delfin otwarte

Po przerwie, 14 września, wznowiły działalność pływalnie „Mewa” i „Delfin”.

Na krytej pływalni „Mewa” na Sikorniku zamontowano mobilny podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Dzięki
niemu kąpieli mogą zażywać również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Mobilny podnośnik został
kupiony przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego
2020. Kosztował 29 160 zł.

Na „Mewie” jednocześnie w basenie będą mogły przebywać 52 osoby, na „Delfinie” – 60. Zasady dotyczące
funkcjonowania basenów obowiązujące w związku z sytuacją epidemiczną można znaleźć na stronie MZUK.



Pumptrack w Sośnicy

W Gliwicach przy ul. Dzionkarzy powstało kolejne miejsce dla rowerzystów. Pętla o długości około 120 m,
posiadająca 6 muld i profilowane zakręty umożliwia rozpędzanie się
i utrzymywanie stałej prędkości.

Teren wokół Pumptracku został obsiany trawą, a tuż obok postawiono elementy małej architektury. Inwestycję o
wartości 229 tys. zł, w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, zrealizowała firma VELO PROJEKT Sp. z
o.o. z Białegostoku - ta sama, która w 2018 r. zbudowała pierwszy
w Gliwicach Pumptrack przy ul. Akademickiej.



Nowy obiekt sportowy

Zakończono realizację kolejnego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji boiska przy placówce 
oświatowej.

10 września 2020 r. przekazano do użytkowania boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 14, przy ul. Przedwiośnie 2. Koszt zadania wyniósł 2 954 560,81 zł.
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