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Epidemia w Gliwicach

Od 10 października, Gliwice jak i cały kraj (poza wyznaczonymi strefami czerwonymi)
funkcjonują w żółtej strefie. Od soboty 24 października cała Polska zostanie objęta czerwoną
strefą.

19 października Wojewoda Śląski zadecydował o czasowym zawieszeniu działalności (od 20
października) wszystkich dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów
samopomocy, warsztatów terapii zajęciowych.

Od 1 października klienci Urzędu Miejskiego oczekują na załatwienie swojej sprawy
w poczekalniach w holu od strony ul. Zwycięstwa oraz od strony ul. Wyszyńskiego. Klienci oczekują
w maseczkach i z zachowaniem niezbędnego 1,5-metrowego odstępu między poszczególnymi
osobami. Do budynku wpuszczana jest taka liczba osób, która za każdym razem pozwala zachować
w środku bezpieczny dystans.

Od poniedziałku 19 października do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla
bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów. Dokumenty można składać w Biurze
Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem
ePUAP.
Więcej informacji o ograniczeniach w Urzędzie Miejskim na https://gliwice.eu/ oraz
https://bip.gliwice.eu/.

Sytuacja epidemiczna jest coraz gorsza. Przybywa chorych i zakażonych Covid-19.
W Szpitalu Miejskim nr 4, w części przeznaczonej dla pacjentów zakażonych, nie ma wolnych
łóżek.



Epidemia w Gliwicach

W niedzielę gliwicki sanepid podał informację o bardzo gwałtownym przyroście
potwierdzonych zakażeń. Był to jeden z priorytetowych tematów posiedzenia miejskiego
sztabu kryzysowego, które odbyło się 19 października.

W dużej mierze, widoczny w ostatnich dniach wzrost statystyk, był spowodowany zmianą sposobu
raportowania zakażeń. Działające w Gliwicach laboratoria przeprowadzające testy podały,
że wszystkie przebadane przez nie osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu to mieszkańcy
Gliwic zanim sanepid ustalił ich faktyczne miejsce zamieszkania.

Podana później przez sanepid informacja zredukowała liczbę nowych zakażonych do 76 osób.

Nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia ze znacznym wzrostem zachorowań. Wzrost ten, nie
jest wynikiem jednego konkretnego ogniska - większość osób „dodatnich” nie potrafi jednoznacznie
wskazać źródła zakażenia, podając „źródło społeczne”.



Epidemia w Gliwicach

Zasady izolacji i kwarantanny zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 1 września 2020 (Dz. U. 2020, poz. 1506):

Izolacja osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 kończy się:

• po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie
wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów – w przypadku pacjenta z objawami
klinicznymi;

• po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego
w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych. Izolacja może być
przedłużona przez lekarza opiekującego się chorym w szpitalu/izolatorium lub lekarza POZ (nie
wcześniej niżw 8 dobie izolacji).

Kwarantanna osób, które były narażone na zakażenie, a nie mają objawów, lub miały styczność
ze źródłem zakażenia kończy się:

• po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo
styczności. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje
o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Problemem systemowym jest kierowanie na kwarantannę dużej liczby osób nie mających
żadnych objawów bez przeprowadzenia badań, zarówno przy rozpoczęciu jaki i zakończeniu
kwarantanny. Z jednej strony powoduje to niepotrzebne wykluczenie z pracy osób zdrowych,
a z drugiej, dopuszczenie do pracy osób które mogą być nieświadomie nosicielami.



Pomoc dla szpitala

Miasto stale wspiera Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach.

Na niezbędne zakupy gliwicki samorząd przeznaczył już ponad 3,3 mln zł. Dodatkowo miasto
wsparło szpital kwotą 21,5 mln zł na bieżącą działalność. Dzięki temu do „4” systematycznie
trafiają środki ochrony osobistej i aparatura medyczna. Dodatkowo środki w wysokości 8 mln zł
mają zostać przekazane Spółce na pokrycie części zobowiązań wymagalnych. Ich spłata jest
niezbędna dla zabezpieczenia dostaw leków orazmateriałówmedycznych.

Na zakupy sprzętu i wyposażenia pomagającego w walce z COVID-19 Gliwice przeznaczyły także
środki pozyskane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Samorządu Województwa
Śląskiego.

We współpracy z Wojewodą i Polską Grupą Górniczą przygotowywane jest laboratorium
genetyczne do badań chorych na COVID-19.

W nadchodzącym czasie przy obydwu siedzibach Szpitala Miejskiego powstanie miasteczko
medyczne z boksami, by zimą nie przyjmować pacjentów w namiotach. Część boksów posłuży jako
izby przyjęć, inne jako izolatki obserwacyjne, w których chorzy będą oczekiwać na wynik testu PCR.



Pomoc dla mieszkańców

• Od marca gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania pomocowe na rzecz
osób objętych izolacją i kwarantanną, realizowane przy współpracy z Centrum Ratownictwa
Gliwice, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Ochotniczą Strażą Pożarną w Gliwicach Brzezince,
Policją i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

• W Gliwicach utworzono Gliwicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców. Ta pomoc nadal jest
udzielana.

• Od początku epidemii w naszym mieście działa Gliwicka Baza Wsparcia, do której zgłosiło się
blisko 70 firm i wolontariuszy chcących nieść pomoc w tym trudnym okresie.

• Miastowciąż realizuje wsparcie dla żłobków.

Ponadto:
• W autobusach komunikacji miejskiej ponownie zwiększono „strefy buforowe” oddzielające

pasażerów od kierowcy do obszaru zawierającego pierwszy rząd siedzeń. Zwiększono liczbę
kursów autobusów na liniach 57, 60, 186, 194 i 677.

• w budynkach komunalnych zarządzanych przez ZBM I TBS i ZBM II TBS wznowiono
dezynfekcję części wspólnych,

• Wszystkie miejskie instytucje użyteczności publicznej działają przy zachowaniu reżimu
sanitarnego.



Rating Gliwic potwierdzony

16 października 2020 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi
Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz
długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”.

Perspektywa ratingów jest stabilna.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu
Gliwic w średnim okresie pozostaną zbieżne z wynikami podmiotów z grupy porównawczej
z ratingiem na poziomie „A-”. Rating uwzględnia pogorszenie koniunktury gospodarczej
wywołane pandemią koronawirusa oraz wcześniejsze decyzje władz centralnych w zakresie
obniżenia pierwszego progu podatku od osób fizycznych (PIT) i podwyżek płac nauczycieli.

Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) został oceniony
na poziomie „a-”.



Gliwice wśród liderów inwestycji

Gliwice uplasowały się na czwartym miejscu wśród miast na prawach powiatu w ogłoszonym
rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” dotyczącym wydatków inwestycyjnych
samorządów w latach 2017–2019. Zestawienie jest jednym z najważniejszych, przedstawiających
aktywność samorządów w Polsce.

W rankingu obejmującym lata 2017–2019 średnie wydatki inwestycyjne w Gliwicach wyniosły
2143,54 zł per capita (na osobę). Lider zestawienia – Świnoujście – odnotował 3600,20 zł na osobę,
a drugie i trzecie w zestawieniu Krosno i Konin – odpowiednio 2397,22 zł i 2231,91 zł na osobę.



Kolejne gliwickie inwestycje

• Otwarto oferty w zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji - Zachodnia Brama

Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane

(część po południowej stronie dworca PKP). Kwota, jaką Zamawiający zamierza

przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 51 929 000,00 zł brutto.

W postępowaniu złożono 6 ofert. Więcej informacji na www.zdm.bip.gliwice.eu.

• Otwarto oferty w zamówieniu na przeprowadzenie inwestycji pn. Państwowa Szkoła

Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12. Kwota,

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi

18 020 719,71 zł brutto. W postępowaniu złożono 8 ofert.

• Zakończono prace na ścieżce rowerowej od ul. Knurowskiej do Pilchowic.



Fotowoltaika w Urzędzie Miejskim

Na dachach budynków Urzędu zostały zamontowane mikroinstalacje fotowoltaiczne:

• na budynku przy ulicy Zwycięstwa 21 o mocy 49,6 kWp (160 paneli o mocy 310 W każdy)
• na budynku przy ulicy Jasnej 31A o mocy 31,0 kWp (100 paneli o mocy 310 W każdy).

Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj i wykonaj. Wykonawcą zadania była firma Eko-Solar
Sp. z o. o. Wartość zadania wynosi brutto 401 022,96 zł. plus koszty nadzoru inwestorskiego
realizowanego przez firmę ENNPRO Sp. z o.o. w kwocie brutto 11.808,00 zł. Prace zostały zakończone
w dniu 2 października 2020 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach RPO WSL 2014-2020 (działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - ZIT) w wysokości 85%
wydatków kwalifikowanych.

Instalacja zmniejsza zapotrzebowanie budynków na dostawę energii elektrycznej,
a w konsekwencji zapewnia obniżenie wydatków bieżących z tego tytułu oraz redukcję emisji
pyłowo-gazowej do atmosfery.



Wilcze Doły 2022

Z uwagi na konieczność wybudowania zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka

– istotnego elementu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gliwic - oraz liczne,

wyraźne opinie mieszkańców co do potrzeby utrzymania dotychczasowego charakteru

miejsca inwestycji, Miasto Gliwice ogłosiło 15 października konsultacje społeczne

prowadzone w formie ankiety internetowej.

Najprawdopodobniej poprzez nieuczciwe działanie osób trzecich doszło

do wypaczenia wyników głosowania, których nie można uznać za wiarygodne.

Ankieta w zaproponowanej formie została unieważniona, a opinie mieszkańców

w powyższej kwestii będą zebrane w ramach badania opinii publicznej,

prowadzonego w oparciu o obowiązującą umowę przez profesjonalną firmę

sondażową.



Spotkanie z Radami Dzielnic

20 października Prezydent Miasta wraz z Zastępcami odbył kolejne spotkanie z Radami
Dzielnic.

Spotkanie było poświęcone następującym tematom:

• Polityka senioralna

• Program zwalczania niskiej emisji

• Zmiana podejścia do Gliwickiej Inicjatywy lokalnej

• Gliwicki BudżetObywatelski

• Projekt Budżetu Rad Dzielnic

• Wybory ponowne do Rad Dzielnic

• Zasady konkursu na organizację przedsięwzięć ponaddzielnicowych



Nowe hotspoty w Gliwicach

Gliwice zakończyły realizację unijnego programu
WiFi4EU. W jego ramach uruchomiono 11 nowych
hotspotów z bezpłatnym Internetem
(9 zewnętrznych i 2 wewnętrzne). Działają
w miejscach publicznych, które są najczęściej
odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców
i turystów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w wysokości do 15 tys. euro
z instrumentu „Łącząc Europę” w ramach działania
„Propagowanie łączności internetowej
w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”. Celem tego
programu jest zagwarantowanie dostępu
do Internetu w miejscach publicznych takich jak
np. place, urzędy, biblioteki, przychodnie, parki czy
skwery.



Industriada w Gliwicach

Święto Szlaku Zabytków Techniki na stałe

wpisało się w kalendarium wydarzeń

województwa śląskiego. Tegoroczna edycja

obyła się 26 września. Miasto Gliwice

zaprosiło chętnych pod Radiostację oraz do

Oddziału Odlewnictwa Artystycznego

Muzeum w Gliwicach.



Gliwicki Festiwal Bachowski

Tegoroczna, dwudziesta pierwsza edycja Festiwalu rozpoczęła się w sobotę 3 października o godz.
19.30 koncertem „Na królewskiej scenie” w kościele pw. Wszystkich Świętych. Ostatni koncert odbył
sięw piątek 16 października o godz. 19.00 w kościele pw. św. Bartłomieja.

Organizatorem Festiwalu jest Klub Inicjatyw Kulturalnych.



Uniwersytet Trzeciego Wieku

5 października w kinie Amok odbyła się XVIII Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Gliwicach. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Gliwic Adam
Neumann oraz Beata Jeżyk, pełnomocnik prezydenta ds. seniorów.

Podczas uroczystości studenci UTW wysłuchali również wykładu posłanki Wandy Nowickiej
na temat polityki senioralnej i praw kobiet. Wydarzenie było również okazją do przedstawienia
ostatnich sukcesów sportowców UTW, którzy już po raz 10. wygrali Ogólnopolską Olimpiadę
Seniorów UTW – zdobyli 14 medali, w tym 9 złotych i 5 srebrnych. Jeden z olimpijczyków ustanowił
nowy rekord Polski w speed-ball. Na zakończenie z programem artystycznym wystąpiły dzieci
imłodzież z zespołów Gaduły i Iluzja pod kierownictwem ZofiiDąbrowskiej.



Pełnomocnik ds. Seniorów

27 października startują telefoniczne dyżury
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice ds. Seniorów.
Powołana na to stanowisko Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach będzie
dostępna dla mieszkańców we wtorki i środy w godz. 9.00–
12.00 oraz w czwartki od 12.00 do 15.00, pod nr. tel. 602-
456-035.

Przypominamy, że do zadań gliwickiego pełnomocnika ds.
seniorów należym.in.:
• rozpoznawanie potrzeb osób starszych,
• opracowywanie dokumentów strategicznych w obszarze

działań na rzecz seniorów,
• opiniowanie projektów aktów normatywnych

dotyczących seniorów,
• koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie

sytuacji seniorów, zaspokajaniu ich potrzeb oraz
aktywizacji społecznej,

• współpraca z Radą SeniorówMiasta Gliwice,
• podejmowanie interwencji w istotnych sprawach

seniorów, będących we właściwości jednostek
organizacyjnych Miasta Gliwice,

• współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na
rzecz seniorów,

• przedstawianie prezydentowi miasta wniosków,
sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności.



Plener Malarski

Tegoroczny XI Międzynarodowy Plener Malarski „Moje miasto” był bardzo owocny.
W artystycznej rywalizacji przyznano cztery nagrody i dwa wyróżnienia.

Wernisaż wystawy poplenerowej połączony z ogłoszeniem wyników odbył się w środę 7 października
w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy ul. Studziennej 6. W wydarzeniu uczestniczyli
prezydent Gliwic Adam Neumann i prezes Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego Związku Polskich Artystów
Plastyków Anna Zawisza-Kubicka, a także twórcy i miłośnicy sztuki. Prace plenerowe powstawały
od 7 do 16września.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Okręg Gliwicko-Zabrzański ZPAP-u przy finansowym
wsparciu Miasta Gliwice i pod patronatem prezydenta Gliwic AdamaNeumanna.



Noc naukowców

XV edycja Nocy Naukowców, ze względu na sytuację epidemiczną, odbyła się 10 października
w formule zdalnej. Za pomocą łączy internetowych można było wysłuchać wykładów
i prelekcji, a także śledzić prezentowane przez naukowców eksperymenty.

Przygotowano siedem godzin naukowych atrakcji i 76wydarzeń.

Partnerem Nocy Naukowców byłoMiasto Gliwice. W inauguracji wziął udział prezydent Gliwic Adam
Neumann.



Dzień Edukacji Narodowej

14 października, podczas Gali Oświatowej, Prezydent Gliwic osobiście podziękował
i pogratulował tym, którzy szczególnie wyróżniają się w swojej nauczycielskiej pracy.

Wśród odbierających tegoroczne nagrody byli nauczyciele, którzy nie tylko aktywnie uczestniczą
w życiu szkoły i uczniów, ale też często angażują się w działania na rzecz mieszkańców, dbają
o wysoki poziom nauczania, i zawsze pamiętają jak ważne dla dzieci i młodzieży są właściwe relacje
międzyludzkie. Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice I stopnia otrzymało 19. osób. Nagrodę
II stopnia otrzymały 32. osoby. W sumie Prezydent Miasta nagrodził 51. osób.

Gala Oświatowa odbyła się w nowo wyremontowanej filii gliwickiego Młodzieżowego Domu
Kultury w Bojkowie. Inwestycja kosztowała 4,33 mln zł i została sfinansowana z budżetu Miasta
Gliwice.



30 lat zespołu Form Tanecznych „Salake”

W tym roku Gliwicka Gala Oświatowa podczas Dnia Edukacji Narodowej stała się okazją, by
świętować - choć w ograniczonej ze względu na obostrzenia epidemiczne formie - 30-lecie
działalności pracy artystycznej zespołu Form Tanecznych „Salake”.

Zespół powstał 30 lat temu w Sośnicy, z początkiem roku szkolnego 1990/91, w Szkole
Podstawowej nr 21, z inicjatywy nauczyciela wychowaniamuzycznego Joanny Koćwin.
Obecnie formacja specjalizuje się wciąż w repertuarze opartym na tańcu irlandzkim, jednak
stylizowany on jest również innymi technikami tańca. Zespół pracuje również przy dłuższych
formach – spektaklach teatralno – tanecznych, przy akompaniamencie na żywo.



Sprawiedliwi uhonorowani w Gliwicach

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 15 października był miejscem wyjątkowej uroczystości.
Wiceambasador Izraela w Polsce, Tal Ben-Ari Yaalon, wręczyła potomkom Stefanii i Jana
Buchałów oraz Zofii Szczygielskiej medale i dyplomy honorowe Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata.
W uroczystości wręczeniamedalu i dyplomu honorowego Sprawiedliwy wśród Narodów Świata wzięli
udział między innymi potomkowie Sprawiedliwych, Stanisław Buchała i Jerzy Szczygielski, reżyser
Roman Polański a także zastępczyni szefa misji Ambasady Izraela w RP Tal Ben-Ari Yaalon, prezydent
Gliwic Adam Neumann oraz dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk.

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich jest oddziałem Muzeum w Gliwicach. Mieści się
w neogotyckim domu przedpogrzebowym z 1903 roku przy cmentarzu żydowskim. Został
kompleksowo wyremontowany przez Miasto Gliwice. Inwestycja została wyróżniona w prestiżowym
konkursie Zadbany Zabytek oraz w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa
Śląskiego. Obecnie w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich organizowane są wystawy, spotkania
autorskie,wykłady i warsztaty.



Gliwicki Budżet Obywatelski

Od 23 października do 13 listopada będzie można głosować na projekty zaproponowane
przez mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Do głosowania
skierowano 154 projekty, w tym 145 zadań dzielnicowych oraz 9 zadań ogólnomiejskich.

Każdy mieszkaniec Gliwic będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden głos na
projekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na projekt ogólnomiejski – na dwóch oddzielnych
formularzach do głosowania. Głosować będzie możnaw formie elektronicznej lub papierowej.

W związku z sytuacją epidemiczną – w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo – w tym
roku szczególnie zachęcamy do głosowania elektronicznego. Zagłosować w formie
papierowej będzie można tylko w siedzibach Urzędu Miejskiego. Formularze będą dostępne
od dnia głosowania.

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano
6 962 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 800 000 zł).
Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania
wynosi 14 655 000 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki
Budżet Obywatelski”.



Gliwice wspierają sport

Gliwice od lat stawiają na sport. Kryte pływalnie, stadiony i boiska, korty tenisowe, lodowisko, lotnisko
sportowe oraz hale – na czele z Areną Gliwice – służą nie tylko gliwiczanom, ale mieszkańcom całego
regionu. Dzięki wsparciu miasta gliwiccy sportowcy mogą poszczycić się sukcesami zarówno
namiarę kraju, jak i w klasyfikacjimiędzynarodowej, a gliwiczaniemają możliwość rozwijania sportowych
pasji w klubach sportowych i podczas imprez.

Na wsparcie zadań publicznych Miasta Gliwice z zakresu rozwoju sportu realizowanych przez kluby
sportowe przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 13.154.000,00 zł (stan na dzień 19.10.2020 r.):

• dyscypliny indywidualne w 2020 r. - 1.500.000,00 zł;

• dyscypliny zespołowew I półroczu 2020 r. - 5.750.000,00 zł;

• dyscypliny zespołowew II półroczu 2020 r. - 5.904.000,00 zł.



Gliwice mocne w sportach drużynowych

Na szczególną uwagę gliwickich kibiców zasługują następujące rozgrywki sportowe (najwyższy
poziom rozgrywkowy), w których biorą udział drużyny z Gliwic:

• PKO BP Ekstraklasa – Piast Gliwice S.A.

• Futsal Ekstraklasa –w Gliwicach dwie drużyny: Piast Gliwice i P.A. Nova (Dawne GTF)

• Polska Liga Koszykówki - GTK Gliwice

Na drugim poziomie rozgrywek szczególne sukcesy odnoszą:

• I Liga Kobiet w Piłce Ręcznej – SPR Sośnica Gliwice

• I Liga Kobiet w Siatkówce – AZS Politechnika Śląska Gliwice



75 lat SPR Sośnica

W meczu, który odbył się w sobotę 10 października – drużyna SPR Sośnica Gliwice pokonała 25:24
szczypiornistki UKS Dziewiątka Legnica.

Historia klubu sportowego w Sośnicy ma 75 lat. Klub z tradycjami, bogatą sportową
przeszłością, zasłużony dla polskiej piłki ręcznej tworzyły znakomite zawodniczki i wybitni
trenerzy.

W swojej historii klub sięgał po Mistrzostwo Polski trzykrotnie w latach 1965, 66 i 72. Drużyna
również trzykrotnie zdobywała Puchar Polski w latach 1966, 70 i 79. Zespół z Gliwic stawał na
podium Mistrzostw Polski aż dwanaście razy.

Miasto od lat wspiera gliwickich sportowców, w tym również szczypiornistki. Na utrzymanie
oddziałów sportowych każdego roku są wydawane spore środki z miejskiego budżetu. Tylko na
działalność klas szczypiornistek w XI LO przeznaczono w tym roku około 1 mln zł, a na działalność
SPR Sośnica Gliwice 385 tys. zł.



Tenis stołowy w Gliwicach

Od 8 do 11 października w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” zmagali się uczestnicy
Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów. 150 osób rywalizowało
w 5 kategoriach: grze pojedynczej, grze podwójnej kobiet i mężczyzn, grze mieszanej oraz
w grze drużynowej.

Mistrzostwa Polski Juniorów to już kolejna, po Międzynarodowym Turnieju ITTF Challenge Gliwice
Polish Open oraz Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów, prestiżowa impreza rozgrywana na
terenie Gliwic.
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