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Otwarcie placówek opiekuńczo-oświatowych

Od 22 czerwca, w Gliwicach otwartych jest już 33 z 37 publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych i wszystkie 4 oddziały żłobków miejskich.

Do 22 czerwca na zlecenie Miasta Gliwice przebadano pod kątem koronawirusa 1506
pracowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przebadano
również pedagogów wchodzących w skład komisji maturalnych oraz komisji egzaminów
ósmoklasisty. Wszyscy mają wynik ujemny.

Testy przesiewowe sfinansowało miasto w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na
COVID-19 w Gliwicach.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ich rodzin jest dla miasta absolutnym priorytetem.
Z tego względu jeszcze 4 publiczne placówki opieki w Gliwicach pozostają na razie zamknięte.

Publiczne placówki opiekuńcze w Gliwicach są przygotowane organizacyjnie na przyjęcie dzieci.
Miastu zależy, aby mogły pracować – w zgodzie z koniecznymi obostrzeniami i wytycznymi
określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia – również w wakacje.



Egzaminy w warunkach epidemii 

Matury
W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 1 474 gliwickich maturzystów (w całym kraju 272
tysiące). Matury odbyły się w czerwcu ze względu na sytuację epidemiczną, tylko w formie
pisemnej. Na salę egzaminacyjną uczniowie weszli w maseczkach, zdezynfekowali ręce i zasiedli
w rozstawionych ławkach (zgodnie z wytycznymi GIS). 9 lipca rozpoczną się matury dla wszystkich
uprawnionych, którzy z powodów losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do matury
9 czerwca. Ogłoszenie wyników matur – 11 sierpnia (w szkołach).

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka
polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty odbył się 16 – 18
czerwca 2020, w 37 szkołach podstawowych (32 szkołach publicznych i 5 niepublicznych). Do
egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych 1238 uczniów publicznych szkół podstawowych i 97
uczniów niepublicznych szkół podstawowych. W sumie 1335 uczniów.

Egzamin zawodowy
Termin egzaminów zawodowych:
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 22 czerwca - 9 lipca, egzamin zawodowy – 17 -
28 sierpnia. Egzamin odbędzie się w 20 szkołach (11 szkołach publicznych i 9 niepublicznych),
w tym w 5 branżowych szkołach I stopnia (4 publiczne, 1 niepubliczna), w 8 technikach
(7 publicznych, 1 niepubliczne), w 7 szkołach policealnych (niepubliczne).
W sumie do egzaminu przystąpi 1 926 uczniów i słuchaczy.



„Odmrażanie” obiektów sportowych

Zgodnie z wytycznymi Rządu, Miejski Zarząd Usług Komunalnych udostępnia obiekty sportowe

większej ilości użytkowników. Od poniedziałku, 18 maja na terenie Orlika przy ul. Jasnej 31 limit

osób przebywających jednocześnie na terenie obiektu to 14 osób na boiskach dolnych oraz 14 osób

na boiskach górnych. W dalszym ciągu obowiązują zapisy telefoniczne oraz zasada wpuszczania

grup o równej godzinie na czas 60 minut. Wymienione wyżej zasady dotyczą także boiska sportowego

przy ul. Fiołkowej oraz stadionu przy ul. Lekarskiej.

Hale przy ul. Górnych Wałów i Chorzowskiej działają od 18 maja. Hala przy ul. Kozielskiej oraz hale
przy jednostkach oświatowych również. Są one otwarte tylko dla klubów i stowarzyszeń, które
zobowiązały się do przestrzegania zaleceń GIS.

W ramach kompleksowej analizy zagrożenia epidemicznego oraz potrzeb mieszkańców, podjęto
decyzję o otwarciu następujących obiektów:

• Trwają przygotowania do udostępnienia Krytej Pływalni „Olimpijczyk”. Trwają prace mające
na celu przygotowanie pływalni do obowiązujących zasad sanitarnych. Planowaną data
to poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. jednak nie jest ona jeszcze pewna.

• Mieszkańcy będą mogli korzystać z kąpielisk Leśnego i w Czechowicach oraz Pływalni
Neptun w Sośnicy, która jest czynna od 20 czerwca.

• Pływalnie „Mewa” oraz „Delfin” pozostaną zamknięte do końca sierpnia 2020 r.



Tarcza antykryzysowa

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach przyjął już prawie 14,4 tys. wniosków
składanych przez przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Dzięki
temu już ponad 63 mln zł trafiło m.in. do samozatrudnionych, organizacji
pozarządowych, spółdzielni i stowarzyszeń.

Do 23 czerwca, w ramach Tarczy Antykryzysowej urząd pracy w Gliwicach zrealizował
ponad 92% złożonych przez przedsiębiorców wniosków i wypłacił przedsiębiorcom
ponad 63 miliony zł. Kwota ta ciągle wzrasta.

W ramach dostępnych form pomocy, przedsiębiorcy korzystają z:
• niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (12 785

wniosków, rozpatrzono 12 648 wniosków na łączną kwotę 59 090 712 zł),
• dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla

przedsiębiorców samozatrudnionych (952 wnioski, rozpatrzono 420 na łączną
kwotę 1 106 560 zł),

• dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od
nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców (694 wnioski, rozpatrzono 259 wniosków na sumę
3 238 773 zł).

Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od
nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych wpłynęło do
PUP w Gliwicach 13 wniosków i 8 rozpatrzono. Na ten cel przyznano
przedsiębiorcom 30 438 zł.



Sytuacja w KWK Sośnica

Sytuacja pracowników KWK Sośnica objętych kwarantanną, funkcjonowanie podległemu
wojewodzie gliwickiego sanepidu oraz perspektywy, przed jakimi stoi kopalnia - to główne tematy
rozmów jakie prezydent Gliwic Adam Neumann oraz przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak
prowadzili podczas spotkań z dyrekcją oraz przedstawicielami związków zawodowych KWK Sośnica.

Przedstawiciele gliwickiego samorządu przedstawili informację o współpracy z sanepidem
i formach wsparcia jego działalności przez miasto. Dyrektor kopalni oraz związkowcy poinformowali
o problemach górników związanych z testami i kwarantanną. Ważnym tematem rozmów było
również funkcjonowanie i przyszłość kopalni. Ta, mimo obecnego kryzysu, może napawać
optymizmem. Kopalnia przed wybuchem epidemii osiągała zysk. Ma również jasno określone plany,
które powinny zapewnić możliwość rentownego funkcjonowania przez wiele kolejnych lat.
To szczególnie ważne w kontekście pojawiających się sygnałów o kryzysie branży wydobywczej
w Polsce.
Przedstawiciele związków i władze miasta umówiły się na stałą wymianę informacji dotyczących
sytuacji górników, całego zakładu oraz współpracę w działaniach na rzecz przyszłości zakładu.



Zmiany na Starówce

Gliwicka starówka już niedługo się zmieni. Gliwicki samorząd przystąpił do prac nad

metamorfozą tej reprezentacyjnej części miasta, w porozumieniu z Radą Dzielnicy

Śródmieście. W planach: więcej zieleni, ograniczenie ruchu samochodowego,

ujednolicona architektura ogródków gastronomicznych oraz ich znacznie zwiększona

liczba.

Ruch na starówce zostanie ograniczony znacznie szybciej niż planowano, czego

bezpośrednią przyczyną jest chęć pomocy restauratorom w ramach walki z kryzysem

wywołanym koronawirusem. W ścisłym otoczeniu gliwickiego Rynku staną ogródki

gastronomiczne, a opłata za ich wystawienie została zmniejszona o 70%.



Zmiany na Starówce

Początkowo zmiany zostaną wprowadzone na ul. Plebańskiej, Raciborskiej, Krupniczej,

Średniej, Bednarskiej, Kaczyniec, Zwycięstwa oraz przy placu Inwalidów Wojennych.

Lokale, które do tej pory nie miały możliwości zaaranżowania ogródków ze względu na

zajęty pas drogowy, dzięki ograniczeniu ruchu na starówce teraz taką możliwość

zyskają.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego obejmą m.in. ul. Plebańską, która zamieni się

w ciąg ulicznych restauracji, a ul. Raciborska zostanie zamknięta dla ruchu

samochodowego na odcinku od ul. Średniej do Rynku.



Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Strefa płatnego parkowania w Gliwicach funkcjonuje od 5 lat. Została wprowadzona aby wymusić
rotację na miejscach parkingowych, tak aby osoby, które załatwiają w centrum swoje sprawy, nie
musiały długo poszukiwać wolnego miejsca.
W ubiegłym roku Zarząd Dróg Miejskich, który zarządza strefą płatnego parkowania przeprowadził
ankietę wśród mieszkańców, zbierając ich opinie o funkcjonowaniu strefy. Wyniki ankiety były
zbieżne z obserwacjami pracowników ZDM. Do malejącej rotacji miejsc postojowych przyczynia
się stały wzrost liczby abonamentów mieszkańca. Ich liczba wynosi już ponad 3500 i stale
wzrasta, pomimo spadku liczby mieszkańców zameldowanych na terenie strefy.
Na nadużywanie tej formy płatności za parkowanie zwracali również uwagę mieszkańcy
w przesłanych do ZDM-u ankietach.



Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Powyższe uwarunkowania skłoniły miasto do przygotowania projektu zmian w SPP, które
mają wymusić rotację. Projekt jest obecnie konsultowany.

Projekt zmian zakłada:
• Zmiany w abonamencie mieszkańca:

• Wzrost rocznej opłaty za pierwszy pojazd ze 120 do 180 zł. Wprowadzenie rosnącej opłaty
za kolejne pojazdy.

• Wprowadzenie zasady obowiązywania abonamentu na ulicy miejsca zamieszkania oraz na
trzech ulicach sąsiednich wskazanych przez mieszkańca, a nie jak obecnie w całej strefie.

• Nowe godziny płatnego parkowania – od 8:00 do 16:00, a nie jak dotychczas od 10:00 do
18:00 (opłata za parkowanie ma obowiązywać w godzinach, w których obłożenie miejsc
parkingowych jest największe). Proponowane zmiany mają na celu ograniczenie nadużyć
związanych z abonamentami mieszkańca. Dotychczas wydane abonamenty zachowają swoją
ważność na cały okres na jaki zostały wykupione.

• wzrost niezmienianych od 5 lat cen za parkowanie.

Miasto proponuje aby nowe zasady (poza cennikiem) weszły w życie po tegorocznych
wakacjach.
Natomiast zmiana opłat za parkowanie miałaby zostać odsunięta w czasie, ze względu na zalecenia
wynikające ze stanu epidemii. Zmiany cennika miałyby wejść w życie 1 stycznia 2021.

Celem powyższych zmian nie jest dodatkowy zarobek miasta, tylko przywrócenie strefie jej
funkcji - zniechęcania do długotrwałego parkowania w centrum.



Budowa zielonego zbiornika na potoku Wójtowianka

Inwestycja jest realizowana w oparciu o ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Projekt pozyskał
wszystkie niezbędne uzgodnienia:
1. decyzję środowiskową,
2. pozwolenie wodno-prawne,
3. wykonano dla projektu koreferat,
4. uzyskano decyzję Wojewody Śląskiego na realizację inwestycji w zakresie budowli

przeciwpowodziowych,
5. Wody Polskie wydały stosowną deklaracje wodną w zakresie Jednolitych Części Wód,
6. pozyskano w ramach POIS z Narodowego Funduszu Środowiska dofinansowanie 85%

wartości budowy zbiornika,
7. miasto czyni starania o dofinasowanie w zakresie zagospodarowania zbiornika

przyrodniczo-społecznego.

Projekt był szeroko konsultowany, przede wszystkim w trakcie powyższych postępowań.
Ponadto w tej sprawie, w ostatnich dniach, odbyły się kolejne spotkania.

1. Dwa spotkania z Radnymi Komisji Bezpieczeństwa - 20 kwietnia i 22 czerwca 2020 r. wraz ze
stroną społeczną

2. w terenie w dniu 28 maja 2020 z Radą Osiedla Sikornik,
3. w dniu 4 czerwca 2020 z Klubem Aktywnych,

Zadanie było również konsultowane podczas otwartych spotkań dotyczących planów zarządzania
ryzykiem powodziowym. Przedsięwzięcie znalazło się na krajowej liście strategicznych inwestycji
technicznych przewidzianych na lata 2016–2021.



Budowa zielonego zbiornika na potoku Wójtowianka

• Teren na którym będzie realizowany zbiornik był własnością osób prywatnych. Odpoczynek
oraz rekreacja mieszkańców na terenie tzw. Wilczych Dołów była podyktowana jedynie dobrą
wolą właścicieli działek np. do czasu jej zagospodarowania, zaorania lub obsiewu,

• dno zbiornika będzie posiadało nawierzchnię trawiastą, potok Wójtowianka przebudowany
w środku będzie wyłożony narzutem kamiennym,

• część skarpy będzie umocniona narzutem kamiennym do wysokość 1/3,

• 2/3 wysokości skarpy będzie obsadzona zielenią,

• elementy betonowe wyniosą ok 0,13 ha co stanowi 1,3% powierzchni całkowitej,

• zieleń stanowić będzie ok. 70,9% powierzchni całkowitej,

• teren nie będzie ogrodzony,

• Potok Wójtowianka płynie na długości 6 km., inwestycja prowadzona jest na odcinku 0,6
km. co stanowi 10% istniejącego koryta

Zbiorniki retencyjne – w nowej odsłonie połączą w sobie trzy funkcje:

- przeciwpowodziową,

- przeciwdziałania suszy

- funkcję rekreacyjną.

To oznacza kompleksowe stworzenie nowej przestrzeni miejskiej.

W chwili obecnej przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania zbiornika Wójtowianka,
podpisywana jest umowa z architektem krajobrazu. Umowa z wykonawcą koncepcji będzie
trwała do dnia 30 września 2020 r.



Budowa zielonego zbiornika na potoku Wójtowianka

W ostatnich dniach nawalne opady deszczu spowodowały nagłe podniesienie się stanu wód
na potokach Ostropka i Wójtowianka oraz w Kłodnicy. W dniach 19 – 21 czerwca 2020 r. W związku
z wystąpieniem intensywnych opadów deszczu pełniono całodobową obsługę krat na potokach.



Wywóz odpadów – koszty systemu

W związku z koniecznością zawarcia nowej umowy dokonano przeliczenia kosztów funkcjonowania
systemu na najbliższe 2 lata, na podstawie którego oceniono, że konieczne jest podniesienie opłat
mieszkańcom tak, aby spełnić ustawowy wymóg samofinansowania się systemu.

2019 2020 2021 2022 pół roku

Koszt odbioru i 
zagospodarowania 

odpadów 
23 965 541,28 41 990 909,44 41 948 361,00 20 974 180,50 

Koszt PSZOK 3 439 183,66 4 050 000,00 4 050 000,00 2 025 000,00 

Koszty 
administracyjne

884 236,04 900 000,00 900 000,00 450 000,00 

Doręczanie decyzji 
ustalających stawki 

opłat 
44 700,00 180 000,00 - -

SUMA 28 333 660,98 47 120 909,44 46 898 361,00 23 449 180,50 

W przetargu złożono dwie oferty: firmy Remondis Gliwice Sp. z o.o. na kwotę 83 896 722,00 zł i firmy
Komunalnik sp. z o.o. z Wrocławia na kwotę 83 998 836,00 zł. W 2020 powstała niedopłata
w wysokości ponad 21 mln zł.



Wywóz odpadów – wzrost stawek

Do rozstrzygnięcia pozostaje:
• Data wejścia w życie zmian
• Sposób zbilansowania niedopłaty za 2020 r., która spowodowana jest między innymi faktem,

że umowa od 1 stycznia zawarta była z wolnej ręki na 6 miesięcy (na skutek działań Komisarza).
Na jej podstawie nie można było odpowiedzialnie podejmować decyzji ws. opłat, które powinny
być podniesione wcześniej ale w niższej wysokości. W konsekwencji podwyżka musi pokryć
istotny deficyt.

Poniżej opłaty w Gliwicach na tle innych miast.

Miasto 
Data wprowadzenia 

opłat
Rodzina  3-osobowa Rodzina 4-osobowa

Katowice 01.01.2020 63,90 zł 85,20 zł

Ruda Śląska 01.03.2019 65,10 zł 86,80 zł

Rybnik 01.01.2020 66,00 zł 88,00 zł

Siemianowice Śl. 01.03.2020 77,85 zł 103,80 zł

Sośnicowice 01.04.2020 78,00 zł 104,00 zł

Chorzów 01.04.2020 80,07 zł 107,60 zł

Zabrze 01.03.2020 81,00 zł 110,80 zł

Gliwice 01.10.2020
63,00 zł dla 60 m²

86,70 zł dla 100 m²

63,00 zł dla 60 m²

86,70 zł dla 100 m²



Remonty ulic

Remonty zakończone:
• Remont ulicy Warszawskiej – prace

zakończone miesiąc przed terminem.

Trwające remonty ulic:
• Ulica Zabrska
• Ulica Tatrzańska
• Ulica Gwiazdy Polarnej
• Aleja Sikornik
• Karola Miarki
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego na

ulicy Kozielskiej miedzy starymi
Gliwicami a Brzezinką

• DK 88 – remont nawierzchni

• 29 czerwca, rozpocznie się budowa
kanalizacji sanitarnej na ul. Nowy Świat.



Dom Aktywnej Młodzieży

Po trzech miesiącach prac, Dom Aktywnej
Młodzieży przy ul. Barlickiego został
wyremontowany.
Od lat służy on wielu organizacjom i grupom
nieformalnym, działa tam m.in. Stowarzyszenie
Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży,
organizacje kombatanckie – Związek Sybiraków,
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Weteranów
Walk o Niepodległość 1919-1956 im. gen. S. Grota
Roweckiego. To również siedziba Młodzieżowego
Domu Kultury.

W trakcie remontu zaadaptowano trzy piętra budynku
oraz dwie klatki schodowe. Wyremontowano ściany,
wymieniono wszystkie drzwi wraz z framugami,
oczyszczono zabytkowe posadzki, na klatkach
schodowych renowacji poddano stolarkę poręczy
i położono płytki, a na dwóch kondygnacjach
zamontowano gabloty i system galeryjny, który
posłuży do ekspozycji prac młodych artystów.
Ponadto zamontowano oznakowania pomieszczeń
oraz oznakowania dla osób niewidomych
i niedowidzących, a na korytarzach siedziska.
Inwestycja kosztowała ponad 695 tys. zł i została
w całości sfinansowany z budżetu Miasta Gliwice.



75 lat Piasta Gliwice

Minęło 75 lat od powstania Piasta Gliwice. 18 czerwca 1945 roku grupa mieszkańców miasta,
głównie pochodzących ze Lwowa, założyła Klub Sportowy Piast Gliwice.
Obecnie to klub zasłużony dla polskiego sportu. W dorobku Piasta Gliwice są medale Igrzysk
Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy oraz tytuły Mistrza Polski w różnych dziedzinach
sportowych. Największym sukcesem sekcji piłkarskiej jest oczywiście zeszłoroczny tytuł
Mistrza Polski.

Stowarzyszenie GKS Piast Gliwice oraz Gliwicki Klub Sportowy Piast SA z okazji 75-lecia istnienia
klubu przygotowały bogaty program wydarzeń. Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną,
huczne obchody jubileuszowe z udziałem sportowców i kibiców odbędą się w 2021 r. Obecnie mają
one charakter głównie medialny i wirtualny.



Wybory Prezydenta RP

28 czerwca odbędą się w kraju wybory Prezydenta RP.

W Gliwicach powołano 116 komisji obwodowych.

Komisarz wyborczy podjął decyzję o likwidacji jednego obwodu w obecnym szpitalu

jednoimiennym przy ul. Zygmunta Starego, gdzie głosowanie nie będzie możliwe.

W skład komisji obwodowych wejdzie 880 członków komisji. Brakuje 118 osób do

optymalnego składu komisji (998 osób), jednak nie powinno mieć to negatywnego

wpływu na przebieg głosowania.

Poczta Polska otrzymała 893 pakietów wyborczych do dystrybucji wśród wyborców,

w tym 73 dla osób objętych kwarantanną. 35 osób ma odebrać pakiety osobiście

w Urzędzie.



Procedura Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 była wstrzymana z uwagi na obowiązujący
stan epidemii.

Pomimo apeli organizacji samorządowych o zmianę przepisów dotyczących obowiązku realizacji w tym
roku procedury budżetu obywatelskiego, przepisy te nie znalazły się w rządowych ustawach, mających
na celu walkę z kryzysem i epidemią.
Możliwość zawieszenia procedury przewiduje senacki projekt ustawy - tzw. tarczy samorządowej,
w sprawie którego wyższą izbę parlamentu reprezentuje senator Zygmunt Frankiewicz.
Niestety, mimo trwającej od marca dyskusji, do tej pory żadne rozwiązania w tym zakresie nie zostały
wprowadzone.

Wobec powyższego Miasto Gliwice rozpoczyna procedurę budżetu obywatelskiego, która ze względu na
zapisy ustawy o samorządzie gminnym powinna zakończyć się w terminie umożliwiającym wprowadzenie
zadań wybranych w głosowaniu do uchwały budżetowej na 2021 rok.

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się 13 lipca, a zakończy 27 lipca.

W tym roku dopuszczona będzie możliwość zgłaszania wniosków także za pomocą maila. Jednak ze
względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na krótki czas na realizację całej procedury postanowiono
zrezygnować z punktów konsultacyjnych.

Gliwicki Budżet Obywatelski 2021



Pani Tekla obchodziła 114 urodziny!

Mieszkająca w Gliwicach Pani Tekla
Juniewicz 10 czerwca obchodziła 114
urodziny. Z tej okazji na ręce Jubilatki zostały
przekazane kwiaty oraz list od prezydenta
Adama Neumanna.

Pani Tekla jest superstulatką, rekordzistką
długowieczności w Polsce, ósmą najstarszą
żyjącą osobą na świecie i trzecią w Europie,
a także najdłużej żyjącą osobą w Europie
Północno-Wschodniej i regionie Morza
Bałtyckiego oraz pierwszą osobą w kraju, która
ukończyła 112 i 113 lat.
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