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30-lecie samorządu terytorialnego

30 lat temu wspólnoty lokalne w Polsce odzyskały swą podmiotowość i po raz pierwszy,
w wolnym akcie wyborczym, wybrały swych przedstawicieli do rad gmin. Wolne wybory samorządowe, które
odbyły się 27 maja 1990 roku były jednym z pierwszych kroków
w trawiącej jeszcze kolejnych 8 lat reformie samorządu terytorialnego w Polsce. Były jednak krokiem
najistotniejszym, bo oddawały głos w gminach ich mieszkańcom.

Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, Miasto Gliwice przygotowało koncert gliwickiego Zespołu
Muzyki Salonowej Eleganza, który był nagrany w Palmiarni Miejskiej
i udostępniony online w serwisie YouTube.
Wcześniej, gliwiczanie mogli wziąć udział w interaktywnym quizie związanym z tematyką samorządową (30
pytań na 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce).
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Wybory Prezydenta RP

10 maja nie odbyły się wybory Prezydenta RP.

Wybory, według ustawy miała organizować Poczta Polska, która miała
być odpowiedzialna za dystrybucję i zbieranie pakietów wyborczych.
Poczta Polska, zanim ustawa została uchwalona, bez podstawy
prawnej zwróciła się do gmin
o udostepnienie spisów wyborców.

Działanie takie było bezprawne. Dane wyborców nie zostały
przekazane.

Do Prezydenta Gliwic zwróciło się w tej sprawie wielu mieszkańców,
którzy w przekazanych pismach nie wyrażali zgody na przekazywanie
ich danych osobowych. Nawet bez tych, w pełni uzasadnionych
interwencji, Miasto nie udostępniłoby spisu wyborców Poczcie
Polskiej.

Nie jest jeszcze znana data wyborów, ani ich ordynacja. Prace na nową
ustawą trwają w Senacie.
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Epidemia

39 osób wyleczonych i 263 potwierdzonych przypadków zakażeń – według stanu na środę
27 maja. 692 osoby są objęte kwarantanną domową. Odnotowaliśmy dotąd 6 zgonów
z powodu COVID-19 w naszym mieście.

Znaczący wzrost liczby zakażonych spowodowany jest sytuacja w górnictwie. Zgodnie z danymi
z Sanepidu, pomijając zakażonych górników i ich rodziny sytuacja w mieście nie jest zła.

Szpital Miejski nr 4 działa bez większych utrudnień i dzięki podjętym przez miasto inwestycjom może na
bieżąco leczyć zakażonych.

Z uwagi na sytuację w kopalniach miasto wstrzymywało do tej pory otwarcie żłobków, przedszkoli i klas 1-3.
Pracownicy tych jednostek są w trakcie badania przesiewowego. Zostały spełnione wszystkie normy
sanitarne oraz podjęte wszelkie środki ostrożności mające na celu bezpieczeństwo dzieci i personelu.
Prawdopodobny termin otwarcia placówek to 1 czerwca jeśli znacząco nie zmieni się sytuacja.

Badania przesiewowe dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych:
• od 22 maja do 27 maja przebadano przesiewowo 310 osób (badanie z krwi). Z tego 3 osoby

z dodatnim wynikiem zostały skierowane na badanie poprzez wymaz (badanie genetyczne) – wyniki
negatywne.

• do przebadania zostało ok. 1 000 osób. Dziś będzie badanych kolejnych 50 osób.

W komisjach maturalnych będzie brało udział ok. 560 nauczycieli. Będą kierowani na badania po niedzieli.

GLIWICE



Gliwicki Szpital szpitalem jednoimiennym

Część Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul. Zygmunta Starego 20 (dawny szpital wojskowy) została czasowo
przekształcona w szpital jednoimienny zakaźny. Nową funkcję szpital pełni od 1 maja aż do odwołania.
• Od 18 kwietnia br. byli i są przyjmowani pacjenci zakażeni do wykonywania dializoterapii.

W tym celu uruchomiono nie używany oddział chirurgii a stację dializ utworzono
w pomieszczeniach byłej sali operacyjnej.

• Szpital jednoimienny posiada w gotowości 90 łóżek zwykłych i 7 łóżek oiomowych,
do dyspozycji Pacjentów mamy 18 respiratorów oraz 70 stanowisk tlenowych.

• Od 11 maja 2020 Szpital posiada do dyspozycji Izolatorium utworzone na bazie sanatorium
w Ustroniu oraz rozpoczął wykonywanie wymazów z samochodów dla osób na kwarantannie.

• Na zlecenie UM Gliwice Szpital obsługuje wymazobus.
• Wszystkie dotychczasowe procedury medyczne w ramach posiadanej umowy sieciowej z NFZ są

realizowane na bieżąco po trzech miesiącach wykonanie wynosi 95% ale płatne w 100%.
• Procedury medyczne poza sieciowe - odrębnie kontraktowane tj. zabiegi zaćmy, protezy stawu

biodrowego, endoskopia, badania obrazowe TK, RM zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia zostały
wstrzymane, jednak od miesiąca maja zaczynamy sukcesywnie realizować te zabiegi w lokalizacji
Kościuszki.

GLIWICE

F ' Qi'»¢".“



Pomoc darczyńców dla Szpitala

dary finansowe
Chrześcijańska Wspólnota Nowe Przymierze Kościół Boży w Chrystusie 
ul.Wielicka 16, 44-103 Gliwice 10 000,00   

VEROCARGO POWER ZIELIŃSKA Spółka Jawna ul.Kazimierza Wielkiego 
4,Gliwice 1 000,00   
Projektowanie w budownictwie Jacek Cichoński 500,00   
Klub Sportowy Carbo-Gliwice ul.Lekarska 5 ;44-151 Gliwice 400,00   
Diecezja Gliwicka ul.Łużycka 1, 44-101 Gliwice 16 605,00   
Diecezja Gliwicka ul.Łużycka 1, 44-101 Gliwice 3 240,00   
Prywatny darczyńca 700,00   
Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.ul.Okrzei 20,44-100 Gliwice 50 000,00   
Górnośląska Spółka Brokerska Sp.z o.o. ul.Jasna 31B; 44-122 Gliwice 10 000,00   
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna ul.Wojewódzka 

42,40-026 Katowice 30 000,00   
122 445,00   

Urządzenia  z darów
NAZWA URZĄDZENIA Ilość (szt.) kwota płatnik/ darczyńca
Osłona do intubacji z plexi 2 640,00   KSSE
Steroskop elektroniczny 1 2 500,00   KSSE
Oczyszczacze powietrza Coway 10 17 932,20   Kar-tel (Piast)
Respirator Lowenstein 1 85 104,00   Diececja Gliwice
Testy na koronawirusa- kasetkowe 85 3 672,00   Diececja Gliwice
respirator do intensywnej terapii EVE IN – 1 szt. 1 99 734,76   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
respirator uniwersalny iHope RV200 firmy RESVENT 1 65 124,00   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Respiratory- 3szt. 3 215 122,88   Polpharma
Kardiomonitory EMTEL- 3szt. 3 40 273,40   Diececja Gliwice

530 103,24   



Nowe urządzenie do walki z epidemią

Dzięki wsparciu miasta, Szpital otrzymał urządzenie wykorzystywane do badań przeciwciał u osób
z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dzięki czemu można wykryć, często pozornie zdrowe osoby,
które zakażenie mogły przejść bezobjawowo.

Nowy sprzęt pozwoli na większe zabezpieczenie zdrowotne gliwickiej placówki. Ze względu na wysoką
wydajność analizatora (180 oznaczeń w ciągu godziny), metoda ta znajdzie zastosowanie
w badaniach przesiewowych pacjentów i personelu szpitala. Badania na tym analizatorze są również przydatne
w monitorowaniu przebiegu choroby osób zakażonych.
Materiałem badanym jest krew pobrana od pacjenta. Metoda ta ma mniejszą czułość niż
w przypadku czasochłonnych i skomplikowanych testów genetycznych (PCR), ale jest zdecydowanie szybsza.
Umożliwia badanie przesiewowe większej liczby osób, które w razie potrzeby można kierować do dalszej
diagnostyki.

Analizator immunochemiczny iFlash 1800.
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Sytuacja finansowa miasta

Ograniczenia i blokada gospodarki spowodowała zwolnienia oraz ograniczenia wynagrodzeń.
Wiele dużych firm, korzystając z przepisów antykryzysowych ograniczyło wynagrodzenia o 20%.
Sytuacja ta ma bezpośrednie przełożenie na budżet Gliwic
i innych samorządów. Miasto odnotowało w kwietniu 40% spadek wpływów z udziału w PIT w
porównaniu z kwietniem 2019 r.
Po 4 miesiącach 2020 r. (w porównaniu z pierwszymi 4 miesiącami 2019 r.) odnotowano:
• spadek 13,65 mln zł z tytułu udziału w PIT
• spadek 4,67 mln zł z tytułu udziału w CIT

W kwietniu 2020 do budżetu miasta wpłynęło 1,6 mln zł mniej z tytułu podatku od
nieruchomości niż w analogicznym okresie 2019 r. Warto podkreślić, ze w pierwszym kwartale
notowaliśmy wzrosty wpływów z tego podatku rok do roku.

Spadki dochodów miasta przekładają się na spadek nadwyżki bieżącej.
Za pierwsze 4 miesiące 2020 r. jest to spadek o kwotę 26 mln zł.
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Inwestycje bez przestoju

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, Gliwice kontynuują rozpoczęte inwestycje
i prowadzą nieprzerwanie działania wpływające na stabilny rozwój miasta. Trwają m.in. prace zmierzające do
realizacji Centrum Przesiadkowego, budowa Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej i hali sportowej przy I LO
Dwujęzycznym.

• W toku są procedury przetargowe związane z kolejnym etapem przygotowań do budowy Centrum
Przesiadkowego – trwa przetarg na wybór inżyniera kontraktu.

• Trwają również przygotowania do przebudowy układu drogowego w rejonie stacji PKP przy
ul. Głównej w Łąbędach. Różnica poziomów między starym a nowym układem drogowym zostanie
zniwelowana murami oporowymi. Uzgodniona jest już geometria układu drogowego, projekt budowlany
został zaakceptowany.

• Trwa modernizacja boisk szkolnych przy ul. Orląt Śląskich, Przedwiośnie, Partyzantów, Kozielskiej, budynku
przedszkola przy ul. Żeromskiego, areny lekkoatletycznej przy ZSO nr 8 przy ul. Syriusza oraz modernizacja
budynku I Szkoły Społecznej przy ul. Robotniczej.

• Intensywne prace prowadzone są przy budowie hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym
Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego.

• Na terenie Aeroklubu Gliwickiego trwa budowa Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej.
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Projekt nowego szpitala

Prace koncepcyjne są mocno zaawansowane, projektowanie przebiega etapowo i ma zostać sfinalizowane w
pierwszym kwartale 2021 roku. W tym roku zakończy się przygotowywanie projektu budowlanego, potem
powstaną konieczne projekty wykonawcze i kosztorysy.
• Powierzchnia budynku wyniesie w przybliżeniu 57 000 m2 i przewiduje możliwości dalszego rozwoju.
• W budynku ma działać 12 oddziałów mieszczących 353 łóżka dla pacjentów.
• Zaplanowano m.in. 8 sal operacyjnych, zespół przychodni i działy diagnostyczno-zabiegowe.
• Powstanie Szpitalny Oddział Ratunkowy, zakład rehabilitacji kardiologicznej i laboratorium genetyczne.
• Szpital będzie wyposażony w panele fotowoltaiczne oraz system trigeneracji, które przyczynią się do

oszczędności zużycia energii w obiekcie.

Projektowanie powierzono doświadczonej firmie Industria Project, która projektowała m.in. Szpital
Uniwersytecki w Krakowie.
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Zachodnia Obwodnica

Prace przy budowie obwodnicy zachodniej są bardzo zaawansowane. Sprzyjająca pogoda i mały ruch
samochodowy sprawiły, że prace idą w szybkim tempie i na skrzyżowaniach przy
ul. Rybnickiej i Daszyńskiego powinny zakończyć się w czerwcu.
Dwa obiekty mostowe są gotowe, a jezdnię w dużej części pokryto asfaltem. Obecnie trwają prace przy
montażu ekranów akustycznych, a także roboty związane z zagospodarowaniem terenu przyległego do
powstającej obwodnicy. Nieco dłużej, bo do sierpnia, potrwają prace porządkowe, a także zagospodarowanie
terenu oraz budowa instalacji oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
Zakończenie prac przy obwodnicy zachodniej zaplanowano w III kwartale.
Budowany odcinek zachodniej obwodnicy miasta będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Powstanie
także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga będzie oświetlona i wyposażona w tablice zmiennej
treści. Budowę realizuje konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 82,6 mln zł.
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Obwodnica południowa

Trwają prace związane z przebudową i budową odcinka ul. Okrężnej w Gliwicach, który będzie częścią
obwodnicy południowej Gliwic.
Realizowany układ drogowy pozwoli na łatwiejszą i bardziej bezpieczną komunikację terenów przemysłowych
znajdujących się między ul. Pszczyńska i Bojkowską. Wraz z drogą powstaną nowe chodniki i droga rowerowa.
Prace przy budowie obwodnicy południowej prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dobiegają
końca roboty ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej oraz budową
i przebudową sieci podziemnych. Na całym odcinku drogowym wykonano już podbudowę
i chodniki. Wytyczono również ślad drogi rowerowej. Przed wykonawcą pozostaje budowa sygnalizacji
świetlnej w rejonie ul. Pszczyńskiej oraz przygotowanie stałej organizacji ruchu. Zakończenie prac planowane
jest w czwartym kwartale bieżącego roku.
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Upłynnienie ruchu na łącznicy

Dobiegły końca prace przy rozbudowie łącznicy Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego z Drogową Trasą
Średnicową i ul. Portową.

Zmiany polegające na wprowadzeniu dwóch pasów ruchu na odcinku od Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego w
kierunku ronda na skrzyżowaniu DTŚ i ul. Portowej mają poprawić płynność ruchu. Prace trwały dwa tygodnie
i, dzięki mniejszemu natężeniu ruchu i sprzyjającym warunkom atmosferycznym, zostały ukończone dużo
wcześniej niż zakładano.
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Piesi i rowerzyści na Kozielskiej

W najbliższym czasie będzie możliwe rozpoczęcie budowy odcinka drogi rowerowej i chodnika, od Starych
Gliwic do granicy z dzielnicą Brzezinka. Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca robót, wybuduje
350-metrowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego za blisko 2 mln zł.

Droga rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej będzie miała szerokość 2,50 m. Od jezdni zostanie
oddzielona pasem zieleni. Wzdłuż ciągu rowerowego powstanie chodnik z nawierzchnią z kostki betonowej.
Wykonawca będzie musiał także wybudować oświetlenie uliczne i nasyp,
po którym poprowadzony zostanie ciąg pieszo – rowerowy. Czas realizacji zadania wyznaczono na 7 miesięcy
od dnia podpisania umowy.
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Gliwice uplasowały się na 1. miejscu rankingu miast przyjaznych kierowcom, opracowanego przez serwisy
internetowe Oponeo i Yanosik. Nasze miasto uzyskało najlepsze noty w grupie gmin do 300 tys. mieszkańców.
Ranking uwzględniał takie czynniki jak liczba kolizji, prędkość jazdy, parkowanie, ceny paliw, koszt wymiany
opon, ceny ubezpieczenia OC i infrastrukturę dla samochodów elektrycznych. Gliwice zebrały aż 51 punktów i
zdetronizowały w ten sposób ubiegłorocznego zwycięzcę wśród miast do 300 tys. mieszkańców - Kielce. Na
trzecim miejscu uplasował się Sosnowiec.

W Gliwicach na drogach bezpiecznie

Więcej informacji na temat rankingu można znaleźć na stronie: www.oponeo.pl/artykul/ranking-miast-przyjaznych-kierowcom.
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Centrum 50+

ZBM II TBS zakończył ważną inwestycję, którą jest CENTRUM 50+, czyli
pierwsze w regionie osiedle dedykowane osobom powyżej 50 roku życia.
27 kwietnia, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, swoje klucze
odebrali tam pierwsi najemcy mieszkań.

CENTRUM 50+ to kompleks złożony z czterech budynków
o łącznej liczbie 97 mieszkań. Trzy budynki pod adresem Warszawska
37A, B i C przeznaczono na wynajem. Znalazło się
w nich 59 mieszkań w standardzie „pod klucz”, 1-, 2- lub 3-pokojowych,
o powierzchni od 35 m2 do 70 m2. Parter budynku A został wynajęty
placówce rehabilitacyjno-medycznej. Wszystkie mieszkania przekazane
najemcom są kompletnie wykończone.

Osiedle powstało przy współudziale Miasta Gliwice, Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz partycypacji najemców. Koszt budowy to 23,6 mln zł.
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Rewitalizacja terenów po koksowni

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju otrzyma
13,4 mln zł dofinansowania do oszacowanego na 22,5
mln zł projektu "Nowe Gliwice etap III - poprzemysłowe
tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”. Jest to
już ostatnie, możliwe do otrzymania, dofinansowanie w tej
perspektywie RPO na tworzenie terenów inwestycyjnych
na obszarach poprzemysłowych.

Projekt zakłada powiększenie o dodatkowe 8 ha terenów
inwestycyjnych Nowych Gliwic. Tereny będą w pełni
uzbrojone a inwestycja ma być gotowa za 2 lata.
Już w przyszłym roku GAPR zaprasza inwestorów do
zapoznania się z ofertą.
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Nowa przestrzeń nad Ostropką

W Gliwicach powstanie nowa atrakcyjna przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa nad potokiem Ostropka. Ma
obejmować ona obszar w dzielnicy Wójtowa Wieś, pomiędzy potokiem Ostropka
a ul. Słowackiego. Teren nad potokiem ma docelowo zmienić się w wielofunkcyjną przestrzeń publiczną,
umożliwiającą spokojny relaks w gronie rodziny lub znajomych, pozwalającą na różnorodną aktywność fizyczną
i organizowanie spotkań integrujących gliwiczan. Powinno to być miejsce przyjazne dla osób w każdym wieku.
Teren tzw. łąk nad Ostropką zarezerwowany jest na zbiorniki retencyjne. Tę funkcję ma jednak pełnić bardzo
rzadko – raz na kilka lub kilkanaście lat.

Prezydent miasta zachęca gliwiczan do wypełnienia elektronicznej ankiety i przekazania uwag na temat
koncepcji projektowej. Żeby przekazać swoje uwagi do koncepcji docelowego zagospodarowania terenu
należy zapoznać się z prezentacją i wypełnić elektroniczną ankietę (link w prezentacji). Prezentacja można
znaleźć tutaj:
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/idealna-przestrzen-nad-ostropka-glos-maja-mieszkancy.

GLIWICE



Budowa zbiornika na potoku Wójtowianka

Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA) w Gliwicach jest realizowana
w ramach projektu "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez
modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II". Zadanie otrzymało
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Planowana inwestycja ma charakter przeciwpowodziowy i jej realizacja przyczyni się do zwiększenia
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie miasta Gliwice. Wody potoku Wójtowianka oraz Ostropka
podtapiają nieruchomości przy ul. Nowy Świat, Zygmunta Starego oraz Szpital Wielospecjalistyczny w
Gliwicach.

Po wybudowaniu zbiornika retencyjnego planuje się, stworzenie nowej „zielonej” przestrzeni miejskiej. W
ramach, której przewiduje się opracowanie wielowariantowej koncepcji przez architekta krajobrazu, ze
szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania przedmiotowego terenu zielenią.
Parametry inwestycji:
• Powierzchnia czaszy zbiornika z zaporą – około 7,97 ha
• Całkowita powierzchnia inwestycji w liniach rozgraniczających – około 10,12 ha, w tym:

• drogi i pobocza ok. 0.66 ha (6,5% powierzchni całkowitej)
• powierzchnie betonowe – zjazdy, budowle ok. 0,13 ha (1,3% powierzchni całkowitej)
• powierzchnie umocnień z kamienia i bystrze kamienne ok. 2,16 ha (21,3% powierzchni całkowitej)
• zieleń ok. 7,17ha (70,9% powierzchni całkowitej)

Dziś ma się odbyć spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Rady Osiedla Sikornik
z przedstawicielami Urzędu oraz projektantem zagospodarowania.
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Gliwice stawiają na fotowoltaikę

Gliwice złożyły wniosek o pozyskanie z Unii Europejskiej prawie 2 mln
zł bezzwrotnej dotacji na montaż paneli solarnych
na 9 budynkach miejskich.

Projekt objęty wnioskiem do Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego przewiduje wykonanie do końca 2021 roku dokładnie
14 mikroinstalacji fotowoltaicznych w formule „zaprojektuj i
wybuduj”. Zostaną zamontowane na 8 budynkach miejskich szkół lub
przedszkoli, a także na budynku przy ul. Nad Łąkami 1, pełniącym
funkcję świetlicy dla mieszkańców dzielnicy Czechowice.
Całkowity koszt prac to około 2,4 mln zł. Dotacja z UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014–2020 pozwoliłaby pokryć maksymalnie 85%
kosztów.

Szacuje się, że przy tej inwestycji oszczędności miasta mogłyby
wynieść ponad 200 tys. zł. Korzyści dla środowiska byłyby jeszcze
bardziej znaczące. Panele wytwarzają bowiem darmowy prąd (w tym
przypadku w wysokości ponad 533 MWh rocznie), nie emitują
zanieczyszczeń (co pozwoliłoby na redukcję emisji CO2 o ponad 430
ton w skali roku oraz obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM 10 o
ponad 0,02 tony rocznie) i można je poddać recyklingowi, a
pozyskiwanie przez nie energii nie generuje hałasu.
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Budowa tężni solankowej

Trwają intensywne prace przy budowie tężni solankowej w lesie komunalnym przy
ul. Chorzowskiej. 8-metrowa konstrukcja w pobliżu dawnego „Zameczku Leśnego” jest
w zasadzie gotowa.

W kolejnym etapie wokół tężni powstanie strefa relaksu z leżakami oraz reprezentacyjny ogród,
w którym zostanie wyeksponowany rosnący tam dąb szypułkowy. Pojawią się też efektowne nasadzenia, ławki
z oparciami i stojaki na rowery.

GLIWICE
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Rozbiórka „Zameczku Leśnego”

Po uzgodnieniach z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,
ze względu na katastrofalny stan opuszczonego od lat obiektu, miasto
przeprowadziło rozbiórkę „Zameczku Leśnego”. Obiekt zakwalifikowano
do rozbiórki jako zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi.

Po przejęciu i zabezpieczeniu „Zameczku Leśnego” miasto wielokrotnie
podejmowało próby jego sprzedaży
z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną bądź (zgodnie
z uchwałą Rady Miasta) na kasyno. Pomimo atrakcyjnej lokalizacji,
nabywcy nie udało się znaleźć.

Teren zostanie uprzątnięty i zagospodarowany tak, aby korespondował z
powstającą przestrzenią rekreacyjną wokół tężni.
W przyszłości działka przy Chorzowskiej zostanie natomiast wystawiona
na sprzedaż lub wydzierżawiona, a rozwiązaniem, do którego będzie
dążyło miasto, będzie nawiązanie do dawnych tradycji i czasów świetności
tego miejsca. W tej kwestii miasto liczy na zainteresowanie przyszłych
potencjalnych inwestorów.

GLIWICE

;._* "L - 1 1;
.____ , r.

..-.~=, I ,' .
' : -' . \ -. 472

: ’ ‘-i ‘~\\_ _ - - ': - .-° 1'7
"//, ,‘ 1 ‘ ,.- /J

1-" '. ‘ - . . . - ii Z. -J /



Ogródki gastronomiczne na starówce

Ograniczenie ruchu i możliwość wystawienia ogródków gastronomicznych na szerszą skalę. Mniejsze opłaty
za zajęcie pasa drogowego. To pomysł na wsparcie gliwickiej gastronomii – branży bardzo dotkniętej
epidemią.

Do 22 maja zbieraliśmy pomysły na lokalizację ogródków w pasie drogowym. ZDM przeanalizował je i
przygotował propozycję zmian w ruchu na Starówce. Następnie będzie ona konsultowana z Radą Dzielnicy
Śródmieście.

23 kwietnia br. Rada Miasta zmieniła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta. Na tej podstawie do końca 2020 r.
obniżono o 70% opłatę za zajęcie pasa drogowego dla sezonowej działalności gastronomicznej.
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2 urodziny Areny Gliwice

30 maja mijają 2 lata od rozpoczęcia działalności Areny Gliwice.

• W tym czasie Arenę Gliwice odwiedziło ponad pół miliona gości – także z zagranicy – to efekt odważnych
decyzji dotyczących budowy obiektu kilka lat temu.

• Zrealizowano tutaj ponad 260 wydarzeń – sportowych, muzycznych, rodzinnych, społecznych,
biznesowych – i w Małej i Dużej Arenie i w powierzchniach biznesowych.

• Duże imprezy na kilkanaście tysięcy osób – mecze reprezentacji siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, gale
KSW, do tego goście ze światowego topu muzycznego – zespół Scorpions, James Blunt, Armin van Buuren,
wydarzenia Holiday on ice czy koncerty muzyki filmowej.

• Mniejsze imprezy z polskimi gwiazdami np. Kayah, a także szereg wydarzeń społecznych.

• W przypadku wydarzeń biznesowych w Arenie Gliwice gościło ponad 50 tysięcy gości.

Co trzy dni w Arenie Gliwice organizowane było wydarzenie.



Arena Online

Arena Online działa od kwietnia w formule programu online ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa
obowiązującymi w okresie pandemii. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt
w Polsce realizowany w obiekcie widowiskowo-sportowym.

Programy Areny Online obejrzało już ponad 130 tysięcy osób.

Szczególnym „wzięciem” wśród widzów cieszą się zajęcia sportowe i koncerty online. W programie ponadto:
przedstawienia dla dzieci, zajęcia dla aktywnych, a nawet pokazy tańca i sztuki barmańskiej.
Aktualny program dostępny jest na arenagliwice.com. Zapraszamy.

GLIWICE
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Gliwicki Amok na MOJEeKINO.PL

Kino Amok będzie wyświetlać filmy w Internecie.

MOJEeKINO.pl to nowa platforma, do której przystępuje 50 kin studyjnych z całej Polski – w tym gliwicki
Amok. – Projekt ma charakter innowacyjny. Różni się od istniejących VOD – repertuarem, dotarciem do widza
a także sposobem podejścia do promocji filmu.

Premiery, które w normalnych warunkach zagościłyby na ekranach kin studyjnych, zostały udostępnione na
wirtualnej platformie MOJEeKINO.pl już od czwartku 21 maja. Co ważne, taka forma oglądania najnowszych
produkcji zostanie z nami na dłużej – w wirtualnej sali kinowej będzie można usiąść także po epidemii.

Na dobry początek działalności kina studyjne przygotowały festiwal filmowy online – Wiosna Filmów. Od 29
maja do 7 czerwca zobaczymy najciekawsze filmy ostatnich miesięcy. Każdy internetowy bilet będzie kosztował
15 zł.
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Igry On Air 2020

W tym roku studenci swoje święto obchodzą on-line. Na specjalnym igrowym kanale można oglądać wywiady,
koncerty i relacje z wydarzeń. Igry On Air zainaugurował rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk i
prezydent Gliwic Adam Neumann, który uroczyście przekazał klucze do miasta przedstawicielom społeczności
studenckiej.

W tym roku relacje z kolejnych wydarzeń można śledzić za pomocą komputerów, laptopów, smartphonów i
tabletów. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, m.in. spotkania e-spotrowe, koncerty, grę miejską, gry
planszowe, studenckie pichcenie, konkurs na najlepsze przebranie korowodowe, stand-upy, rozmowy z
twórcami poprzednich edycji Igrów, i konferencje. Wszystkie imprezy potrwają do końca tygodnia.
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Zwycięstwa 21
44 - 100 Gliwice

tel: + 48 32  239 11 82
e-mail: pm@um.gliwice.pl
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