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Epidemia w Gliwicach

Sytuacja epidemiczna jest stabilna. Liczba nowych wykrytych zakażeń zmalała
w Gliwicach do pojedynczych przypadków.

Szpital Miejski działa bez zakłóceń.

Urząd Miejski działa bez zakłóceń i systematycznie dostosowuje się do znoszonych
ograniczeń covidowych.

Miejskie jednostki organizacyjne także działają bez zakłóceń.

Trwają szczepienia. Można się szczepić na lodowisku Tafla oraz w innych, licznych
punktach POZ.



Gliwicki Rower Miejski

Od 30 maja na miejskie ulice powrócił Gliwicki Rower Miejski.

Do dyspozycji gliwiczan oddano 30 stacji zlokalizowanych w różnych

częściach miasta i aż 300 rowerów: 295 standardowych rowerów miejskich

wyposażonych w koszyki, 2 tandemy i 3 rowery familijne cargo.



Strategia Gliwice 2040

Trwają prace nad strategią rozwoju miasta Gliwice 2040.

W maju i czerwcu pracowały grupy robocze do spraw

społeczeństwa, gospodarki, przestrzeni i środowiska.

W skład grup wchodzą mieszkańcy i eksperci z danej

dziedziny.

Obecnie współdziałając z ekspertami, w oparciu

o wnioski wypracowane w grupach roboczych, definiowana

jest wizja rozwoju miasta.



Dzień Strażaka

1 czerwca na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach odbyły się miejskie

obchody Dnia Strażaka.

Strażakom wręczono odznaczenia i wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości wziął

udział prezydent Gliwic Adam Neumann, który złożył życzenia strażakom i wręczył list gratulacyjny.



Strażnicy Miejscy ratownikami

20 funkcjonariuszy Straży Miejskiej przeszło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskało tytuł ratowników.



Będzie nowy skwer nad DTŚ

Rozpoczęły się prace na skwerze nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej.

Nowa aranżacja skweru została pomyślana w taki sposób, aby stała się przestrzenią do wypoczynku i spędzania wolnego 

czasu. Na jego terenie ustawiona zostanie także instalacja przestrzenna z kamieni pochodzących z dawnej śluzy Kanału 

Kłodnickiego wraz z tablicami zawierającymi informacje, zdjęcia oraz przebieg trasy kanału. 



Trwają prace na sieci dróg

• Zakończył się I etap prac na ul. Jasińskiego.

• 17 czerwca rozpoczęła się budowa chodnika i remont kanalizacji deszczowej przy ul. Moniuszki.

• Trwają prace na ul. Zabrskiej. Planowane udostępnienie przejezdności - koniec czerwca.

• Trwa modernizacja ul. Berbeckiego wzdłuż Parku Chopina.

• Trwają prace na ul. Warszawskiej.



Imponujący Jubileusz Pani Tekli

Gliwiczanka Tekla Juniewicz 10 czerwca świętowała 115 urodziny. Jest aktualnie najstarszą Polką, drugą najstarszą

osobą w Europie i piątą na świecie.

Z okazji urodzin serdeczne życzenia szacownej solenizantce złożyli prezydent Gliwic Adam Neumann i jego zastępczyni

Ewa Weber.
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