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Zmiany na Starówce

Zgodnie z deklaracją władz Gliwic działających w porozumieniu z Radą Dzielnicy

Śródmieście, od 16 lipca wprowadzono zmiany w organizacji ruchu umożliwiające

wystawienie ogródków gastronomicznych na uliczkach gliwickiej Starówki.



Zmiany na Starówce

Lokale, które do tej pory nie miały możliwości zaaranżowania ogródków ze względu na zajęty pas
drogowy, dzięki ograniczeniu ruchu na Starówce teraz mają taką możliwość. Opłata za ich
wystawienie została zmniejszona przez miasto o 70%.

W ramach wsparcia dla właścicieli lokali gastronomicznych Zarząd Dróg Miejskich zajął się
wszystkimi formalnościami związanymi ze zmianą organizacji ruchu. Zwyczajowo to podmiot
składający wniosek o zajęcie pasa drogowego jest odpowiedzialny za przygotowanie tej
skomplikowanej dokumentacji. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał do tej pory
pozwolenia dla 23 nowych kawiarenek na gliwickiej Starówce. Umożliwiło to ZDM-owi
przekazanie starającym się o nie przedsiębiorcom niezbędnych zgód na zajęcie pasa drogowego.

Miasto zamierza przekazać 59 000 zł Komendzie Miejskiej Policji w ramach stałego wsparcia
finansowego służb działających na rzecz ochrony ludności. Z tego 27 000 zł będzie przekazane na
finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez policjantów w obrębie Starówki
i ul. Siemińskiego.
StrażMiejska również zwiększyła liczbę patroli w obrębie Starówki.



Zmiany na Starówce



Urząd Miejski otwarty

Dla wygody klientów Urzędu Miejskiego, Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu
Cywilnego są dostępne bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Bez wcześniejszej
rezerwacji terminu można też załatwić sprawy w Referacie Rejestracji Pojazdów.

Uwaga! W budynkach Urzędu należy stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Po wejściu do budynków Urzędu należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz
zakryć usta i nos. Warto także mieć własny długopis. Osoby oczekujące na wejście proszone są
o zachowanie dystansu społecznego.

Kasy urzędu pozostają zamknięte.

• BIURO PODAWCZE – wejście od ul. Wyszyńskiego
Klienci są wpuszczani pojedynczo, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. Tym samym
została zlikwidowana urna, do której do tej porymożna było składać pisma.

• URZĄD STANU CYWILNEGO
Osoby chcące załatwić kwestie małżeńskie, sprawy związane z wydawaniem odpisów z aktu
stanu cywilnego, bądź rejestracją urodzeń czy zmianą imienia lub nazwiska, są przyjmowane
od strony ul. Wyszyńskiego. Przy wejściu każdy otrzyma identyfikator, który umożliwi dostęp do
jednego z trzech stanowisk obsługi. Kolejny klient będzie mógł wejść do Urzędu po wyjściu
poprzedniej osoby. Od strony ul. Zwycięstwa, bez rejestracji, w osobnym pomieszczeniu są
przyjmowane osoby załatwiające kwestie związane ze zgonami.



Urząd Miejski otwarty

• WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH – wejście od ul. Wyszyńskiego
Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich może
przebywać maksymalnie 6 klientów. Osoby chcące załatwić sprawę otrzymują przy wejściu
identyfikator z numerem stanowiska obsługi, który trzeba będzie zwrócić wychodząc z urzędu.
Kolejni klienci będą wpuszczani tylko wtedy, gdy na stanowisku ochrony będzie wolny
identyfikator.

• WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Od 20 lipca dodatkowe wejście dla klientów Referatu Rejestracji Pojazdów Wydziału
Komunikacji:
1. wejście od ul. Zwycięstwa (wejście boczne przy bankomacie)

• klienci indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę internetowo/ za okazaniem
unikalnego kodu wygenerowanego podczas rezerwacji

• klienci indywidualni, którzy zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji
do odbioru dokumentów/wg listy imiennej

2. wejście od ul. Wybrzeża Wojska Polskiego (wejście w bramie prowadzącej na dziedziniec)
• klienci indywidualni - bez umówienia wizyty/ wg kolejki w systemie "jeden za jeden"

(klientmoże załatwićmaksymalnie 2 sprawy podczas wizyty)
3. Przy ul. Jasnej obsługiwani są:

• klienci indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę internetowo lub zostali wezwani przez
pracownikaWydziału Komunikacji do odbioru dokumentów;

• klient zbiorowy – FIRMY (3 sprawy i więcej) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
wizyty.

Pozostałe wydziały Urzędu obsługują klientów na dotychczasowych zasadach. Szczegółowe
informacje można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu.



Powiatowy Urząd Pracy
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miesiąc

2017 2018 2019 2020

NZ BO NZ BO NZ BO NZ BO

styczeń 792 4 813 792 4 004 704 3 513 641 2 642

luty 647 4 815 557 3 980 480 3 423 506 2 703

marzec 700 4 751 550 3 795 465 3 288 337 2 575

kwiecień 571 4 508 562 3 730 454 3 125 345 2 691

maj 628 4 389 484 3 605 435 2 989 411 2 860

czerwiec 593 4 205 613 3 576 376 2 815 363 2 971

Liczba osób nowo zarejestrowanych i ogólna liczba bezrobotnych

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach w pierwszym

półroczu w latach 2017-2020.

Dane dla Miasta Gliwice
NZ – liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych
BO – liczba bezrobotnych ogółem

Powiatowy Urząd Pracy



Spotkanie z Radami Dzielnic

14 lipca odbyło się kolejne, z cyklu zapowiadanych przez prezydenta Gliwic, spotkanie
kierownictwa miasta z przedstawicielami Rad Dzielnic.

Spotkanie z konieczności odbyło się w trybie zdalnym. Wzięli w nim udział: Ewa Weber, Aleksandra
Wysocka i Mariusz Śpiewok – zastępcy prezydenta Gliwic, a także naczelnicy wydziałów Urzędu
Miejskiego, prowadzących poruszane na spotkaniu tematy. Podczas spotkania radni dzielnicowi
mogli m.in. zapoznać się z:

• zasadami i harmonogramem ósmej edycji Gliwickiego BudżetuObywatelskiego,
• planowanymi przez UrządMiejski zmianami w systemie gospodarowania odpadami,
• oraz w organizacji Strefy Płatnego Parkowania.

Następne spotkanie z radnymi wszystkich dzielnic Gliwic planowane jest na kolejny kwartał br.
Kierownictwo miasta nie wyklucza jednak dodatkowych, indywidualnych spotkań z poszczególnymi
Radami, jeżeli zgłoszą one taką potrzebę.

Na listopad br. planowane są wybory do Rad w Czechowicach, Ligocie Zabrskiej,
Szobiszowicach i Wójtowej Wsi, czyli tych dzielnicach, które nie wybrały swoich
przedstawicieli w 2019 roku, a mieszkańcy złożyli wniosek o ich ponowne przeprowadzenie.



Do 27 lipca gliwiczanie mogli zgłaszać w ramach ósmej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego
projekty, które będą mogły zostać zrealizowane w 2021 roku.

Ze względu na zmieniające się okoliczności związane z koronawirusem i kolejne obostrzenia, Gliwicki
Budżet Obywatelski nie ruszył wiosną. Wnioski przyjmowane były później niż zwykle, co wynika przede
wszystkim z konieczności zapewnienia maksymalnej ochrony uczestnikom tego przedsięwzięcia.

Harmonogram GBO przedstawia się następująco:
• 13 – 27 lipca -> NABÓR WNIOSKÓW DO GBO
• 14września -> Publikacjawyników oceny wniosków
• do 19 października -> Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
• 23 października – 13 listopada -> GŁOSOWANIE
• do 10 grudnia ->Ogłoszenie wyników głosowania

Lista wszystkich złożonych wniosków będzie opublikowana w sierpniu. Wyniki ocen projektów zostaną
ogłoszone 14 września.

Do podziału w ramach GBO jest więcej pieniędzy niż przed rokiem, bo prawie 7 mln zł (800 000 zł na
projekty ogólnomiejskie, 6 162 000 zł na projekty dzielnicowe).

Gliwicki Budżet Obywatelski 2021



Roboty drogowe

Na finiszu są roboty porządkowe i prace brukarskie na ul. Zabrskiej. Drogowcom pozostało ułożenie
ostatniej warstwy nawierzchni jezdni. Prace powinny zakończyć sięw sierpniu.
Ul. Zabrska na odcinku od nr 11 do ul. Hutniczej zyska nie tylko nową nawierzchnię jezdni
i chodników, ale także drogę dla rowerów. Inwestycja realizowana na ul. Zabrskiej objęła także
przebudowę oświetlenia ulicznego i wymianę infrastruktury podziemnej. Szacowany koszt
inwestycji to około 5,5 mln zł. W przyszłym roku prawdopodobnie roboty na ul. Zabrskiej obejmą
pozostały odcinek, od obecnego zakresu zakończenia prac do wiaduktu kolejowego.



Roboty drogowe

Trwające inwestycje:
• Intensywne opady deszczu spowodowały zawieszenie prac przy budowie ciągu pieszo-

rowerowego na granicy Starych Gliwic i Brzezinki. Po konsultacji z projektantem na temat
zastosowania dodatkowych rozwiązań przy budowie nasypu, na którym poprowadzony będzie
chodnik i droga dla rowerów, prace zostaływznowione.

• Trwa modernizacja ul. Daszyńskiego. Na 400-metrowym odcinku wymieniona zostanie
nawierzchnia jezdni, naprawione chodniki.

• W poniedziałek 20 lipca zamknięty został wlot z ul. Okrężnej na skrzyżowanie z wyspą
centralną ul. Okrężnej – DK44 – zjazd w kierunku A1 i A4. Ruch samochodów wyznaczony
został od skrzyżowania z wyspą centralną, w kierunku zakładów przemysłowych, ul. Okrężną
w kierunku ul. Płażyńskiego. Zmiany są podyktowane realizacją kolejnych etapów budowy
Południowej Obwodnicy Gliwic. Wykonawca prac apeluje o szczególne zwrócenie uwagi na
oznakowanie tymczasowe.



Centrum Przesiadkowe

W toku są procedury przetargowe związane z kolejnymi etapami przygotowań do budowy
Centrum Przesiadkowego w Gliwicach – trwa weryfikacja ofert w przetargu na wybór inżyniera
kontraktu, a do finału zmierza postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy
robót budowlanych.

Przetarg na roboty budowlane ogłoszono 16 października 2019 r.

Nowoczesne Centrum Przesiadkowe chciały wybudować trzy podmioty:
• Budimex S.A.,
• konsorcjum firm: Warbud S.A i Eurovia Polska S.A.
• konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

S.A. i PRUiM S.A.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Mostostal z PRUiM-em, lecz wybór ten został zakwestionowany
przez Warbud z Eurovią – 11 maja konsorcjum to złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
w Warszawie. Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny rozprawa odbyła się 1 lipca, a dwa dni
później KIO ogłosiło oddalenie odwołania.

28 lipca Urząd Zamówień Publicznych zakończył kontrolę uprzednią, stwierdzając brak
naruszeń w postępowaniu. Miasto będzie mogło teraz przystąpić do zawarcia umowy
na roboty budowlane.



Centrum Przesiadkowe

Trwa intensywna weryfikacja ofert w przetargu na wybór inżyniera kontraktu, otwartych 28
maja. Propozycje złożyło 17 podmiotów. Najniższa opiewa na kwotę ok. 1,15 mln zł, a najwyższa –
ok. 4,88 mln zł. Rozstrzygnięcie –w nadchodzącym czasie.

28 lipca Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na roboty budowlane dla inwestycji pn.
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część
po południowej stronie dworca PKP).

Termin składania ofert mija 2 września 2020 r.



Centrum Przesiadkowe

Budowa nowoczesnego Centrum Przesiadkowego gruntownie zmieni wygląd centrum Gliwic,
tworząc przyjazną przestrzeń miejską.

Wykonawca zajmie się najpierw przebudową ul. Składowej i fragmentu ul. Toszeckiej oraz odcinka
ul. Tarnogórskiej. Nowe oblicze zyska następnie plac przed dworcem PKP oraz plac Piastów.
Przebudowana zostanie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, ul. Na Piasku oraz fragmenty
ul. Jagiellońskiej, Piwnej i Zwycięstwa. Dzięki tej inwestycji transport miejski skupiony zostanie
w jednym miejscu, zwiększy się standard obsługi i usprawni przemieszczanie podróżnych. Centrum
całkowicie zmieni też i odświeży wygląd śródmieścia, tworząc przyjazną przestrzeń miejską.



Elektryczne autobusy

10 elektrycznych autobusów marki Volvo wyjedzie na gliwickie ulice w 2022 r. Będą kursować
jako A4 między zajezdnią PKM a Teatrem Miejskim oraz na linii nr 676.

Całkowity koszt projektu "Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do
ładowania” wyniesie ponad 36 mln zł. To o 4 mln zł więcej niż szacowano, jednak obie oferty złożone
w ogłoszonym przez PKM Gliwice przetargu znacznie przekroczyły budżet zakładany na ten cel.

Za dostawę dziesięciu nowych elektrobusów oraz dostawę i montaż stacji ładowania zajezdniowego,
nowej mobilnej elektrycznej ładowarki o mocy min. 40 kW, a także trzech kompletnych stacji
szybkiego ładowania (do zlokalizowania w mieście), Solaris zaoferował 37,134 mln zł, natomiast
Volvo Buses – 36,431 mln zł i towłaśnie ta oferta została ostatecznie wybrana.

To ogromne koszty, ale PKM-owi udało się zdobyć unijne dofinansowanie na realizację tego
projektu, w kwocie 27 mln zł.



Dyrektorzy szkół

Niemal w ostatnim tygodniu przed wprowadzeniem w marcu na terenie Polski obostrzeń
związanych z COVID-19, w Gliwicach odbyła się część konkursów na stanowiska dyrektorów
szkół. Konieczność ich organizacji wynika z przepisów Prawa Oświatowego.
W tych, które się rozstrzygnęły, wygrali dotychczasowi dyrektorzy szkół.

Na okres pięciu lat - zgodnie z przepisami prawa - prezydent Gliwic Adam Neumann powierzy:
• Hannie Szczepaniak - stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

w Gliwicach,
• Małgorzacie Semik - stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach,
• Annie Krasowskiej - stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami

Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach,
• Dorocie Meryk - stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach.

Ponadto - w związku z nierozstrzygniętym konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach - prezydent powierzył stanowisko dyrektora Iwonie Burzyńskiej -
dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach - Wilczym Gardle.

Wręczenie nominacji z rąk Prezydenta miasta Adama Neumanna, odbędzie się 1 września 2020 r.
o godz. 12:00 podczas inauguracji roku szkolnego 2020/2021, która będzie połączona
z oficjalnym otwarciem nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy
ul. Gierymskiego 1 w Gliwicach.



Dyrektorzy szkół

Rozporządzenia MEN, które weszły w życie w związku ze stanem
epidemicznym, uniemożliwiły kontynuowanie postępowań
konkursowych.

Na podstawie ich zapisów, prezydent Gliwic podjął decyzję
o przedłużeniu Krzysztofowi Szczęśniakowi kadencji dyrektora Zespołu
Szkół Łącznościw Gliwicach o jeden rok.

Jednocześnie, również w trybie bezkonkursowym, w oparciu
o szczególne zapisy rozporządzenia MEN w związku ze stanem
epidemicznym, powołano - na okres jednego roku - dyrektorów
pozostałych gliwickich placówek.

W ostatnich dniach Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic
odpowiedzialna m.in. za politykę edukacyjną miasta, wręczyła
zarządzenia prezydenta i spotkała się z przyszłymi dyrektorami:
• Małgorzatą Bałutą, która od 1 września 2020 będzie pełnić funkcję

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach,
• Dorotą Iwanek – obejmującą stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 14 w Gliwicach,
• Joanną Łomnicką-Łakomy - obejmującą stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15 w Gliwicach,
• Joanną Sokołowską-Czarnecką – obejmującą stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 16 w Gliwicach.



Żłobki w Gliwicach

23 czerwca 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs na realizację zadania publicznego miasta Gliwice
w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi, sprawowanej w formie żłobka.

Na realizację zadania w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. miasto Gliwice
przeznaczyło kwotę 2.436.240 zł, w tym:
• kwotę 812.080 zł na realizację zadania w okresie 1września – 31 grudnia 2020 r.,
• kwotę 1.624.160 zł na realizację zadnia w okresie 1 stycznia – 31 sierpnia 2021 r.

W ramach konkursu wpłynęło 12 ofert złożonych przez podmioty prowadzące żłobki niepubliczne
na terenie miasta Gliwice.

W dniu 21 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej.

W wyniku zaopiniowania ofert przez komisję, przyznano dotację dla 11 placówek, dla 517 miejsc
żłobkowych, w łącznej kwocie 2.175.240 zł, w tym:
• kwotę 725.080 zł na realizację zadania w okresie 1września – 31 grudnia 2020 r.,
• kwotę 1.450.160 zł na realizację zadnia w okresie 1 stycznia – 31 sierpnia 2021 r.

Miesięczne dofinansowanie na każde dziecko objęte opieką w dofinansowanej placówce wynosi
od 250 do 500 zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od liczby punktów zdobytych w konkursie.

Pozostała kwota 261.000 zł (87.000 zł na 2020 r. i 174.000 zł na 2021 r.) zostanie rozdysponowana
podczas II edycji konkursu, którego ogłoszenie jest w trakcie przygotowania.



Nowe gliwickie mieszkania

Na zamieszkanie w 48 mieszkaniach przy ul. Kujawskiej, św.
Jacka, Górnej i Samotnej w Ligocie Zabrskiej chętne są aż 493
rodziny. Na ogromne zainteresowanie inwestycją wpływa m.in.
standard lokali i lokalizacja.

Do pierwszych mieszkań wynajmowanych na nowych zasadach,
w Łabędach przy ul. Anny Jagiellonki, lokatorzy wprowadzili się
jesienią ubiegłego roku. Na przełomie października
i listopada klucze do 48 lokali otrzymają mieszkańcy nowego
komunalnego osiedla przy ul. Kujawskiej, św. Jacka, Górnej
i Samotnej.

Zbudowane tam mieszkania mają od 31,62 m2 do 53,73 m2.
Do każdego lokalu od pierwszej do czwartej kondygnacji
przynależy balkon, a na parterze – balkon lub taras. Lokatorzy
mają dostęp do wielopoziomowego parkingu, komórek
lokatorskich oraz wózkowni i rowerowni, a także
zagospodarowanego terenu wokół, m.in. placu zabaw. Obiekty
zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.



Hala targowa przy giełdzie

W październiku na terenie giełdy samochodowej zostanie otwarta hala targowa, na której będzie
można kupić artykuły spożywcze, kosmetyki i środki pierwszej potrzeby. Potencjalni dzierżawcy
już mogą oglądać stoiska przy ul. Błonie 12.

Zadaszone targowisko na terenie giełdy samochodowej przy ul. Błonie 12 zostanie udostępnione od
1 października. Będzie czynne od wtorku do niedzieli w godz. od 7.00 do 17.00.

Klienci będą mogli tam nabyć wyroby cukiernicze i piekarnicze, nabiał, mięso i jego przetwory, ryby
i owoce morza, napoje, suplementy diety, farmaceutyki, produkty stosowane w medycynie naturalnej,
zioła i preparaty ziołowe oraz dodatki spożywcze oferowane przede wszystkim przez przedstawicieli
polskiego sektora rolno-spożywczego. Będzie można też kupić naturalne kosmetyki, oryginalne
rękodzieło i wyroby rzemieślnicze, ozdoby i biżuterię, wyroby z drewna i wikliny, ceramikę oraz inne
wyroby artystyczne i użytkowe, w tym regionalne.



Wsparcie miasta dla Domu Nadziei

Dzięki wsparciu miasta, do końca roku powinien zakończyć się remont i adaptacja budynków
przy ul. Głównej w Łabędach na Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci
i Młodzieży "Dom Nadziei" oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
uzależnionej od alkoholu i narkotyków.
Budynki dawnej Szkoły Podstawowej nr 30 i Gimnazjum nr 19 na rzecz Fundacji „Dom Nadziei”
Gliwice przekazały w 2016 r., a adaptacja na potrzeby ośrodka rozpoczęła się na początku 2019 r.
Remont jest bardzo kosztowny, całkowity koszt szacowany jest na 5 mln zł. Dzięki 700 tys. zł
przekazanym z miejskiego budżetu, ośrodek będzie mógł przyjąć pierwszych pacjentów jeszcze
w tym roku.



3. miejsce Piasta w Ekstraklasie

Ostatnie spotkanie sezonu 2019/20 PKO Ekstraklasy zakończyło się podziałem punktów.
Niebiesko-Czerwoni po meczu z Cracovią (1:1) zagwarantowali sobie miejsce na podium –
sięgnęli po brąz, zajmując trzecie miejsce w lidze.

Po zakończonym meczu, medale piłkarzom wręczyli: prezydent Gliwic, Adam Neumann,
wiceprezydent Aleksandra Wysocka oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Piasta Gliwice, Grzegorz
Jaworski, prezes zarządu klubu, Paweł Żelem, a także dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A., Marcin
Stefański.

Przed meczem Martin Konczkowski odebrał z rąk dyrektora sportowego Piasta, Bogdana Wilka
pamiątkową planszę z okazji stuwystępóww barwach Niebiesko-Czerwonych.
Po zakończonym meczu indywidualną nagrodę dla najlepszego piłkarza sezonu odebrał Jorge Felix.
Hiszpan skończył zmagania na pozycji wicelidera klasyfikacji strzelców rozgrywek i na czwartej pozycji
wśród najlepiej punktujących zawodników w stawce. Żaden pojedynczy piłkarz nie miał aż takiego
wpływu na swój zespół, co Jorge Felix, który sam strzelił 40% goli, a brał udział (bramka lub asysta)
w połowie trafień Piasta. Dorobek Jorge Felixa w sezonie 2019/2020 to 16 goli i cztery asysty w 33
występach.



Gliwickie instytucje kultury

14 lipca zostało ponownie otwarte Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w kinie
Amok, natomiast Oddział Odlewnictwa Artystycznego i Dom Pamięci Żydów Górnośląskich,
oddziały Muzeum w Gliwicach, wracają 1 sierpnia.

W Teatrze Miejskim w Gliwicach sezon rozpocznie się w połowie sierpnia. Jako pierwsze
zostaną wystawione spektakle dla dzieci: „Mała Syrena” (11–14 sierpnia), „Chłopiec z Gliwic” (26–
29 sierpnia). Więcej informacji na stronie kultura.gliwice.eu.

W okresie wakacyjnym kasa teatru w kinie Bajka będzie nieczynna do 30 lipca, kasa teatru
w głównej siedzibie (ul. Nowy Świat) będzie nieczynna w lipcu i sierpniu, za wyjątkiem dni, w które
zaplanowane są prezentacje spektakli. Kino Amok wznawia działalność 30 lipca.
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach pracuje w wakacyjnych godzinach otwarcia. Więcej
na stronie biblioteka.gliwice.pl.

http://kultura.gliwice.eu/
http://biblioteka.gliwice.pl/


Tężnia gotowa

Można już korzystać z tężni solankowej w lesie
komunalnym przy ul. Chorzowskiej. Obiekt jest w pełni
dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Gliwicka tężnia, jak podkreśla wykonawca, jest jednym
z najlepiej usytuowanych tego typu obiektów w kraju - jest
oddalona od ruchliwych ulic i stoi w głębi lasu przy
ul. Chorzowskiej. Powstała na planie prostokąta
o wymiarach ok. 13 m x 40 m, ma prawie 8 m wysokości
i jest zadaszona, co ogranicza rozrzedzanie solanki przez
padające deszcze.

Wokół budowli powstała strefa relaksu z leżakami
i ławkami oraz reprezentacyjny ogród. Wyeksponowano
rosnący tu wcześniej dąb szypułkowy, a dodatkowo
posadzono w sumie ok. 700 krzewów, traw i ozdobnych
bylin, m.in. trzcinniki, kostrzewy, winobluszcz i wrzosy.
W pobliżu są również stojaki na rowery i miejsca
parkingowe dla odwiedzających tężnię. Ścieżki wokół
zostały wyłożone nawierzchnią dostosowaną do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
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