
Informacja z pracy Prezydenta 
Miasta za okres od 30 lipca 

do 27 sierpnia 2020 r.



Świetne wyniki gliwickich matur

Wyniki matur, które odbyły się w czerwcu, zostały już opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Jaworznie. Do matury przystąpiło 1461 absolwentów gliwickich szkół średnich, z czego 868 to absolwenci
liceów, a 593 techników.

Po raz pierwszy odsetek sukcesów, czyli zdawalność na poziomie 79,47%, uplasowała nasze miasto na
trzecim miejscu wśród liceów w województwie – za powiatem kłobuckim i Bielsko-Białą. Szczególnie dobre
wyniki były z przedmiotów obowiązkowych. Średnia z języka polskiego była na 5-tym miejscu, z matematyki na
2-gim, a z języka angielskiego na 3-cim wśród powiatów na Śląsku.
Wybór przedmiotów rozszerzonych był na podobnym poziomie jak w poprzednich latach. Najbardziej
popularne były przedmioty: angielski (zdawalność na 5-tym miejscu w województwie), matematyka
(zdawalność na 3-cim miejscu w województwie), język polski (zdawalność na 3-cim miejscu w województwie) i
biologia. Na tym poziomie najlepsze wyniki były z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego -
zdecydowanie wyższe niż średni wynik na Śląsku.
Dobry średni wynik maturzyści osiągnęli również z geografii (6-ty wynik w województwie) i fizyki (również 6-ty
wynik w województwie). Z pozostałych przedmiotów zauważalny jest lekki spadek, głównie w technikach (
poniżej średniej wojewódzkiej dla tego typu szkół).

Zdawalność
Śląskie

%
Gliwice

%
Miejsce Gliwic

Ogółem 73,66 79,47 2

LO 80,42 85,25 3

Technikum 63,95 70,99 4



Egzamin ósmoklasisty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie podsumowała Egzamin ósmoklasisty.

1270 absolwentów szkół podstawowych, którzy przystąpili w Gliwicach do egzaminu, doskonale poradziło
sobie z egzaminami z języka angielskiego, matematyki i języka niemieckiego. Z tych przedmiotów uczniowie
osiągnęli najlepsze wyniki średnie – procentowo, w stosunku do innych miast Śląska, lokując się na wysokich
miejscach.

Gliwice
miejsce na tle 

powiatów
Śląsk

polski 61,7% 8 59,29%

matematyka 49,47% 3 45,67%

angielski 61,38% 2 55,24%

niemiecki 63,03% 4 48,46%

Przyjęte przed laty priorytety w polityce oświatowej Gliwic przynoszą bardzo dobre rezultaty. Są to m.in:
podnoszenie wymagań edukacyjnych od dzieci i młodzieży, tworzenie klas dwujęzycznych, dodatkowe zajęcia
przygotowujące do egzaminów, korelacja zajęć pozalekcyjnych
i promowanie innych form edukacji (w tym m.in. Państwową Szkołę Muzyczną I i II st.), a także ogromne
zaangażowanie nauczycieli w zakresie wychowania przedszkolnego.



Uczniowie znów w szkołach

Nowy rok szkolny 2020/2021, rozpocznie w szkołach publicznych (dla których m. Gliwice jest organem
prowadzącym) 25 218 uczniów, z czego ok. 4,5 tys. w przedszkolach, a ponad 600
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (głównie tzw. „zerówka”).
W nauczaniu początkowym (klasy I-III) – będzie ponad 4,5 tys. uczniów, a w klasach IV – VIII – ponad 7,8 tys.
uczniów. W szkołach ponadpodstawowych kształcić się będzie niemal 7,7 tys. uczniów.

Nie czekając na decyzje MEN, mając na uwadze konieczność przygotowania się na nowy rok szkolny, Ewa
Weber - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, zwróciła się w okresie wakacji do dyrektorów szkół i placówek z
pytaniami, jak widzą powrót do szkół, jak oceniają wiosenny okres pracy zdalnej, jakie wyzwania w zakresie
pracy z dziećmi, mogą pojawić się, jeśli stan epidemiczny się nie zmieni. Zainicjowała tym samym intensywne
analizy niezbędne do właściwego przygotowania na nadchodzący rok szkolny.

Minister Edukacji Narodowej dopiero kilka dni temu przedstawił wytyczne, które przekazane zostały do
szkół. Dzięki wcześniej podjętym analizom, w tym m.in. zebranym informacjom, można było lepiej ocenić z
jakimi wyzwaniami w zakresie pracy z dziećmi, zmierzą się gliwickie przedszkola i szkoły.

Spotkanie z dyrektorami szkół



Uczniowie znów w szkołach

MEN opublikował rozporządzenie określające obowiązki dyrektora w zakresie organizacji pracy szkół i
placówek oświatowych. Wciąż problematyczne są mało konkretne wytyczne GIS
z 25 sierpnia br. (zmienione na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego) o zachowaniu dystansu
społecznego, wymaganych powierzchniach pomieszczeń, z częstymi sformułowaniami „w miarę możliwości”
i „zaleca się”.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz organy prowadzące te jednostki, obarczeni zostają ogromną
odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz pracowników. Kwestie organizacyjne pracy
jednostek będą wymagały nakładu sił i środków, których koszt poniesie samorząd.

Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami, dyrektor będzie mógł wnioskować o zmianę formy kształcenia
grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie
wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Zmiana formy zajęć będzie obwarowana uzyskaniem pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Organ prowadzący będzie musiał ją uwzględnić wyrażając zgodę na zmianę formy kształcenia.



Warianty funkcjonowania szkół

MEN przewiduje trzy warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia
zakażenia na danym terenie:

• wariant A – tradycyjna forma kształcenia,
• wariant B - mieszana forma kształcenia (hybrydowa),
• wariant C - kształcenie zdalne.

Miasto dalej będzie wspierać szkoły środkami pieniężnymi na sprzęt umożliwiający
i ułatwiający nauczanie hybrydowe i zdalne.
Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że infrastruktura teleinformatyczna gliwickich szkół - po częściowym
doposażeniu - jest w stanie umożliwić pracę hybrydową. Lekcje mogłyby odbywać się
w czasie rzeczywistym: z uczniami przebywającymi w klasie (którzy w domach nie mają możliwości kontaktu
zdalnego z nauczycielami) oraz z tymi, którzy mogliby pozostawać w domach.

Po spotkaniu z dyrektorami i uzyskaniu niezbędnych informacji, miasto rekomenduje przyjęcie jednej
platformy edukacyjnej, wspólnej dla każdej ze szkół i zakresu prowadzonych działań – zarówno tych
realizowanych w szkole, jak i w kontakcie zdalnym.

Tam, gdzie miasto dostrzega kolejne wyzwania, na bieżąco kierowane są pytania do Ministra Edukacji.



Działania OPS

• Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu (Moduł III PFRON)”, w
ramach którego osoby niepełnosprawne niekorzystające z usług dziennych domów pomocy społecznej,
środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej
i innych placówek w związku z zawieszeniem działalności z powodu pandemii mogły otrzymać świadczenie
pieniężne. Rozpatrzono 297 wniosków z czego przyznano świadczenie 204 osobom na kwotę 255.500 zł.

• Przywrócono możliwość korzystania z Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ulicach Kozielskiej 71 i
Partyzantów 30 po okresie zawieszenia z powodu pandemii. Działalność odbywa się z zgodnie z
rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy zastosowaniu szczególnych środków
ostrożności w reżimie epidemiologiczno-sanitarnym.

• Od lipca rozpoczęto przyjmowanie wniosków na świadczenie „Dobry start” (300+,
tzw. piórnikowe). Przyjmowanie wniosków i obsługa mieszkańców odbywa się przy zachowaniu
szczególnych środków ostrożności w reżimie epidemiologiczno-sanitarnym. Na dzień
17 sierpnia przyjęto 10 128 wniosków, z czego rozpatrzono 9 615.

• Realizowanych jest obecnie pięć projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Na szczególną uwagę zasługują działania na rzecz społeczności lokalnych w ramach dwóch z
nich:

• 2 wydarzenia środowiskowe: "Chorzowska filcuje" dla mieszkańców dzielnicy Os. Baildona
oraz "Chodź pomaluj swój świat" dla mieszkańców dzielnicy Trynek.

• Utworzono ogród relaksacji przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Sikorskiego 134.



Centrum Przesiadkowe

27 sierpnia w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na budowę Centrum Przesiadkowego.

Umowę zawarto z konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickim Przedsiębiorstwem Budownictwa
Przemysłowego S.A. i Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A., które wygrały postępowanie
przetargowe.

Na realizację projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” Miasto
otrzymało 129 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin wykonania zamówienia to 24 miesiące od daty zawarcia umowy.



Inwestycje MZUK

Inwestycja w trakcie realizacji:

W grudniu 2019 r. rozpoczął się remont hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy obejmujący kompleksową
modernizację wnętrza obiektu. Modernizacja budynku obejmuje:

• przebudowę dróg ewakuacyjnych,
• przebudowę i remont pomieszczeń: zmianę układu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wykonanie kabin

wc i przegród prysznicowych, instalację windy dla niepełnosprawnych, przebudowę zaplecza kawiarni,
malowanie pomieszczeń, montaż sufitów podwieszanych,

• remont hal sportowych obejmuje - wymianę nawierzchni w hali i sali sportowej,
• stolarka wewnętrzna: wymiana drzwi wewnętrznych, wydzielenie stref pożarowych,
• roboty związane z wprowadzeniem instalacji wentylacyjnych: wykonanie wentylacji mechanicznej,
• roboty elektryczne i modernizacja oświetlenia,
• budowa nowych schodów głównych.

Zakończenie wszelkich prac oraz oddanie hali do użytku planowane jest na grudzień 2020 r.



Inwestycje MZUK

Inwestycje zrealizowane:
• Tężnia solankowa w parku przy Chorzowskiej.

• Plac zabaw przy ul. Paderewskiego - w czerwcu nastąpił demontaż wyeksploatowanego urządzenia
zabawowego, które zostało zastąpione wielofunkcyjnym urządzeniem integracyjnym dla najmłodszych.
Plac zabaw jest jednym z ulubionych miejsc spotkań mieszkańców osiedla Obrońców Pokoju.

• Na terenie placu zabaw znajdującym się w Parku Chopina zamontowano huśtawkę przeznaczoną dla osób
niepełnosprawnych. Specjalistyczne urządzenie, pozwala na bezpieczną zabawę bez konieczności
schodzenia z wózka. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na dzieci bawiące się na pobliskim placu
zabaw, teren wokół huśtawki został ogrodzony.



Nowe obiekty sportowe

Kolejna gliwicka szkoła ma nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe. Zmodernizowany kompleks
sąsiadujący z Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź” przy ul. Partyzantów został 12 sierpnia oficjalnie
oddany do użytku.

W trakcie rocznych prac modernizacyjnych przy ZSO nr 2 stworzono wielofunkcyjne boisko do siatkówki i
koszykówki o przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej, wybudowano bieżnię prostą czterotorową długości
75 m oraz rozbieg do skoku w dal zakończony zeskocznią. Nowy kompleks jest oświetlony, ogrodzony, a dla
bezpieczeństwa jego użytkowników będzie wkrótce monitorowany. Na zmodernizowanym terenie nie zabrakło
wiaty rowerowej, stojaków na rowery
i estetycznych elementów małej architektury: parkowych ławek, koszy na śmieci. Zadbano również o
postawienie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku szkoły.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,7 mln zł. Pieniądze pochodziły z miejskiego budżetu.



Nowa strategia rozwoju sportu

W Gliwicach trwają intensywne prace nad projektem uchwały ws. kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od
2021 roku. Powyższym dokumentem władze samorządowe chcą nadać ramy pożądanym kierunkom rozwoju
sportu i rekreacji w mieście.

Projekt uchwały będzie szeroko omawiany i konsultowany, m.in. ze środowiskiem sportowym
i radnymi.
Główne akcenty stawia się na:
• silniejsze wsparcie tzw. dyscyplin priorytetowych,

• piłka nożna, koszykówka, futsal mężczyzn oraz kobieca piłka ręczna to 4 główne dyscypliny
priorytetowe,

• 14 dyscyplin z tzw. II grupy priorytetowej,

• szkolenie dzieci i młodzieży,
• miasto zadba o dalszy rozwój bazy treningowej. Po arenie lekkoatletycznej przy Syriusza, hali dla

bokserów przy Kozielskiej czy ściankach wspinaczkowych w Arenie Gliwice, kolej na nowoczesną halę
dla szermierzy oraz kompleks pełnowymiarowych boisk piłkarskich (ze sztuczną nawierzchnią i
oświetleniem) dla akademii piłkarskiej,

• dalszy rozwój bazy sportowej i upowszechnianie kultury fizycznej,
• zwiększenie liczby klas sportowych w gliwickich szkołach oraz organizację bezpłatnych zajęć sportowych

dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów 60+.

Analizowane jest również powołanie nowej miejskiej jednostki sportowej. Jej zadaniem byłoby zarządzanie
obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz prowadzenie działalności związanej ze sportem amatorskim,
masowym i organizacją lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych.



Zabrska otwarta dla ruchu

21 sierpnia o godzinie 15:00 otwarto dla ruchu zmodernizowany
odcinek ulicy Zabrskiej.

Roboty drogowe prowadzone były przez ok. 7 miesięcy.
Inwestycja rozpoczęła się od demontażu torowiska. Prace
poprawiły nie tylko stan nawierzchni jezdni
i chodników, ulica zyskała także odcinek drogi dla rowerów.
Wybudowano również dwie nowe zatoki autobusowe i miejsca
postojowe.

Na 350 metrowym odcinku drogi przebudowane zostało
oświetlenie uliczne i wymieniono infrastrukturę podziemną.

Jesienią, na odcinku ul. Zabrskiej przeprowadzone zostaną
nasadzenia. Ulicę zdobić będą m.in. głogi i tawuły.

Koszt remontowanego odcinka wyniósł ok. 5,5 mln zł.



Nowe Gliwice

W grudniu 2018 r. GAPR, zakupiła teren po byłej gliwickiej koksowni z myślą o przywróceniu tego zdegradowanego
obszaru do obrotu biznesowego. GAPR utworzy tam pięć nowych działek pod działalność mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw, mających dać zatrudnienie około stu osobom. Dzięki temu teren inwestycyjny Nowych Gliwic
powiększy się o 9 ha.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju otrzymała europejskie wsparcie na realizację projektu pn. „Nowe
Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”. Inwestycja będzie kosztować 22,5
mln zł, z czego niemal 13,4 mln udało się pozyskać ze środków unijnych. Umowę o dofinansowanie projektu już
podpisano i aktualnie ruszyły prace związane z procedurą wyłonienia zarówno wykonawcy robót budowlanych, jak i
nadzoru inwestorskiego. Szacowany termin zakończenia przedsięwzięcia to koniec marca 2022 r.

W ramach inwestycji zostanie zrealizowany wewnętrzny układ drogowy wraz z budową trzech parkingów, chodniki,
utwardzenie terenu, przebudowa pięciu żelbetowych zbiorników na wodę, niwelacja terenu
i wycinka drzew. Wykonana zostanie również instalacja zewnętrzna wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna,
teletechniczna i elektroenergetyczna z oświetleniem terenu. Przebudowane zostanie także włączenie do drogi
publicznej (ul. Bojkowskiej) i włączenie do wewnętrznego układu drogowego.



Elektryczne autobusy – umowa podpisana

20 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach została podpisana umowa
z firmą Volvo Bus Corporation.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach kupiło 10
elektrycznych autobusów – pierwszych tego typu pojazdów
w miejskim transporcie. Podczas spotkania byli obecni: prezydent Gliwic
Adam Neumann, prezes PKM Gliwice Henryk Szary oraz wiceprezes
Maciej Krawczyk, stronę Volvo reprezentowali Marek Gawroński –
wiceprezes Volvo Polska ds. relacji z sektorem publicznym oraz
pełnomocnik Volvo Polska Maciej Sylwanowicz.

Autobusy elektryczne marki Volvo Bus Corporation wyjadą na gliwickie
ulice najpóźniej na początku 2022 roku. Będą kursować na dwóch
liniach – na trasie linii A4 między Teatrem Miejskim w Gliwicach, a
zajezdnią PKM oraz na trasie linii nr 676, okrężnej, między Sikornikiem a
Szobiszowicami.
Projekt o wartości blisko 32 mln zł zdobył 85-procentowe
dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt będzie realizowany etapami – dostawę autobusów poprzedzą
prace budowlane. Pierwsze autobusy elektryczne od Volvo pojawią się
w Gliwicach po wybudowaniu niezbędnej infrastruktury. Termin
zakończenia realizacji projektu
to 31 grudnia 2021 r.



Ciepło systemowe w MSIP

W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej – został uruchomiony kolejny
geoportal - Ciepło Systemowe. Narzędzie dostępne pod adresem
msip.gliwice.eu/geoportale, zostało opracowane przez Miasto Gliwice we
współpracy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.
W geoportalu można sprawdzić m.in:
• które budynki w mieście korzystają z ciepła systemowego oraz

do jakiego typu węzła są podłączone,
• które budynki mają podłączoną ciepłą wodę użytkową z miejskiej sieci

ciepłowniczej,
• które budynki przeszły z ogrzewania gazem na ogrzewanie

z miejskiej sieci ciepłowniczej,
• o ile zmniejszyła się emisja szkodliwych pyłów do atmosfery w związku z

przejściem na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
• w których rejonach miasta budynki są w trakcie przyłączania

do miejskiej sieci ciepłowniczej,
• gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz jaka jest możliwość przyłączenia

budynku istniejącego lub projektowanego do miejskiej sieci ciepłowniczej,
• w których obszarach miasta zostały wykonane analizy koncepcyjne

sprawdzające możliwość przyłączenia kolejnych budynków do miejskiej sieci
ciepłowniczej.

Dane na serwerze są aktualizowane raz na dobę przez pracowników
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC – Gliwice. W przygotowaniu jest także
warstwa dotycząca efektywności energetycznej budynków.



21 sierpnia, w mobilnym punkcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy
Palmiarni Miejskiej dyżurowali zaproszeni przez Miasto Gliwice eksperci WFOŚiGW. Odpowiadali na pytania
mieszkańców dotyczące możliwości dofinansowania instalacji ekologicznych źródeł ciepła.

Od 15 maja nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” odbywa się na prostszych zasadach.
Od 10 czerwca istnieje także możliwość złożenia wniosku bez wychodzenia z domu.

Szczegóły na www.wfosigw.katowice.pl.

Czyste Powietrze – mobilne biuro



Święto Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego gliwicki garnizon 14 sierpnia wziął udział w mszy świętej
w kościele garnizonowym oraz złożył kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele gliwickiego samorządu, prezydent Gliwic Adam Neumann oraz
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krystyna Sowa.
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