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OD STYCZNIA WSPÓLNY BILET

Od stycznia na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii zacznie obowiązywać wspólny bilet 
jednorazowy. Dodatkowo od lutego komunikacja 
miejska będzie bezpłatna dla uczniów podstawówek
i gimnazjów (do 16. roku życia).

Ponadto samorządowcy skupieni w GZM 
zdecydowali o docelowym zastąpieniu trzech 
obecnych organizatorów transportu w regionie przez 
jeden podmiot, Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Od 1 stycznia przyszłego roku najtańszy bilet 
jednorazowy, obowiązujący na terenie jednej gminy
i przez 20 minut, ma kosztować 3,2 zł, a w wersji 
elektronicznej (kupowany za pomocą Śląskiej Karty 
Usług Publicznych) – 3 zł.
Bilet na dwie gminy i 40 minut to wydatek rzędu
3,8 zł (3,6 zł – ŚKUP).
Bilet obowiązujący w całej metropolii przez 90 minut 
– 4,8 zł (4,4 zł – ŚKUP).



FESTIWAL INNOWACJI W GLIWICACH
16 i 17 listopada w Centrum Edukacji i Biznesu 
„Nowe Gliwice” odbyła się kolejna edycja Festiwalu 
Innowacji i Technologii. Wydarzenie było
organizowane w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości.

Tegoroczna edycja Festiwalu była organizowana 
przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości
i Rozwoju sp. z o.o., Miasto Gliwice i Politechnikę
Śląską. Wydarzenie objęte było honorowym 
patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka 
Województwa Śląskiego.

W ramach dwudniowego festiwalu odbyło się m.in. 
V Międzynarodowe Forum Innowacji – Nowe 
Technologie i Nowe Horyzonty, czyli debaty
z udziałem międzynarodowych ekspertów i praktyków 
na temat innowacji i potencjału inwestycyjnego Gliwic. 
Poza debatami odbyły się panele dyskusyjne 
dotyczące rozwoju i przedsiębiorczości medycyny
w obszarze robotyki i sztucznej inteligencji.



PRACE W HALI GLIWICE
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie Hali 
widowiskowo-sportowej Gliwice przy ulicy Akademickiej 50. Otrzymanie, 27 października 
2017 roku, wymaganej przepisami zgody dotyczącej eksploatacji oznacza przejście do 
drugiego etapu prac przy Hali Gliwice – czyli etapu wyposażenia.

Trwają dalsze postępowania przetargowe na poszczególne elementy wyposażenia Hali 
przy ul. Akademickiej 50 i prace polegające między innymi na dostarczeniu i montażu 
zaawansowanych systemów AV, akustycznych jak również mebli, krzeseł, urządzeń
obsługujących stanowiska gastronomiczne itp. Dotychczas hala została wyposażona
w ściankę wspinaczkową i nowoczesny system podwieszenia scenicznego.

Na mocy umowy z dnia 16 listopada 2017 r. dzierżawcą Hali Gliwice jest Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. Jednym z zadań PWiK sp. z o.o. jest 
przygotowanie i wdrożenie rozwiązania zapewniającego skuteczne i profesjonalne 
zarządzanie obiektem.

Przewidywane łączne nakłady na budowę wraz z wyposażeniem Hali Gliwice wyniosą
ok. 350 000 000 zł.
W tym:
• nakłady na budowę – 380 mln zł
• odliczenia podatku VAT – 67 mln zł
• nakłady na doposażenie Hali – 40 mln zł (kwota będzie pomniejszona o zwrot podatku 
VAT)



LAURY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

27 listopada podczas Gliwickiego Lauru Nauki 
prezydent Gliwic wręczył nagrody i wyróżnienia
najzdolniejszym uczniom z Gliwic.

Uroczysta gala odbyła się na Scenie Bajka. Laury 
trafiły do rąk 69 najzdolniejszych uczniów z 17 
gliwickich szkół. Wśród nagrodzonych znaleźli się
laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu 
wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Prezydent wręczył też podziękowania kwiaty 
nauczycielom, którzy przygotowali laureatów do 
olimpiad pomogli im w osiągnięciu sukcesów.
Prezydent Gliwic przyznał także stypendia. W tym 
roku stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 
pierwszego stopnia otrzymało 9 uczniów, 
stypendium drugiego stopnia – 14, a trzeciego –
23 osoby.
Gala Gliwickiego Lauru Nauki organizowana jest już
od 12 lat przez nauczycieli z SP nr 21 z Oddziałami 
Integracyjnymi.



SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W FILOMACIE

27 listopada prezydent Gliwic spotkał się
z młodzieżą gliwickiej Filomaty.

To już kolejne spotkanie zorganizowane 
przez dyrekcję Towarzystwa Oświatowego 
Filomata, podczas którego prezydent 
odpowiadał na pytania młodzieży i rozmawiał
z nią o aktualnych sprawach i wydarzeniach.



KONKURS NA PRACE DYPLOMOWE
O GLIWICACH

Rozstrzygnięto dwunastą edycję konkursu prezydenta miasta Gliwice na 
najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską, dotyczącą miasta
w 2017 roku. Prezydent przyznał trzy pierwsze nagrody oraz dwa 
wyróżnienia. Nagrody rzeczowe otrzymają również autorzy prac, które 
zostały docenione przez członków komisji konkursowej. Zgodnie z decyzją
Prezydenta Miasta nagrody główne otrzymają:
•Adriana Baryżewska, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej za pracę magisterską „Koncepcja Systemu Terenów Zieleni 
Miejskiej Centralnej Części Gliwic”, 
•Krzysztof Słota, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej za 
pracę magisterską „Rewitalizacja Starej fabryki Drutu w Gliwicach – projekt 
koncepcyjny Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej”, 
•Jakub Wizor, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej za 
pracę inżynierską „Gliwicka Dolina Krzemowa”, 
•Czesław Fiołek za rozprawę doktorską „Herb Gliwic. Heraldyczny 
identyfikator miasta. Nośniki i pola eksploatacji” obronioną na Akademii 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 
•Justyna Borecka, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach za pracę licencjacką „Atrakcyjność
zamieszkania w mieście poprzemysłowym na przykładzie miasta Gliwice”. 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 grudnia na Scenie Bajka w Gliwicach obchodzono 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Była to 
doskonała okazja, aby pokazać, że wszyscy gliwiczanie –
bez względu na stan zdrowia czy dysfunkcje – są sobie 
równi. Miasto na bieżąco stara się spełniać potrzeby 
niepełnosprawnych.

Uroczystość organizowana była przez Miasto Gliwice
i Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach.

Miasto Gliwice dba o aktywizację osób niepełnosprawnych.
W tym celu powstał m.in. Gliwicki Zakład Aktywności 
Zawodowej. Zatrudnione tam osoby wykonują prace 
introligatorskie
i porządkowe. W mieście działa też wiele organizacji 
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na szeroko rozumianą
pomoc Miasta Gliwice. Placówki oświatowe są dostosowane 
do ich potrzeb, a miasto finansuje dowóz do szkół 300 osób. 
Oprócz tego pomoc niepełnosprawnym świadczy wiele 
miejskich instytucji, m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej.



WYDARZENIA KULTURALNE

• 19 i 26 listopada w ramach XIX Międzynarodowego 
Gliwickiego Festiwalu Gitarowego pod patronatem 
Prezydenta Miasta (organizator: Gerard Drozd Agencja 
Artystyczna DUX) odbyły się koncerty gitarowe w Centrum 
Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach.

• W dniach 21-23 listopada odbył się PalmJazz Festival
2017 (organizator: Fundacja Integracji Kultury). Koncerty 
odbyły się w Centrum Kultury Jazovia.

• W dniach 18 i 19 listopada odbyła się IV edycja Festiwalu 
Podróżniczego "Świat to za mało!" organizowanego przez 
Stowarzyszenie „Przed Siebie”. W programie imprezy 
znalazły się liczne prelekcje podróżnicze, konkursy, 
prezentacje zdjęć oraz marsz nordic walking na terenie 
Gliwic.



RANKING RZECZPOSPOLITEJ
23 listopada w Jarocinie ogłoszone zostały wyniki tegorocznego Rankingu 
Samorządów dziennika „Rzeczpospolita".

W tegorocznej, już 13. edycji Rankingu Samorządów, Gliwice zdobyły tytuł
najbardziej Innowacyjnego Samorządu wśród miast na prawach powiatu, 
zajęły również 7. pozycję w rankingu ogólnym.

Tytuł Innowacyjnego Samorządu otrzymały te gminy, które w najlepszy 
sposób odpowiadają na wyzwania gospodarki opartej o wiedzę, świadczą
coraz więcej e-usług, zapewniają szkołom sprzęt IT, a uczniom i 
mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu. W rankingu 
innowacyjność to jednak nie tylko cyfrowa rewolucja, ale także 
umiejętność rozwiązywania problemów w niekonwencjonalny, innowacyjny 
sposób.

Podczas uroczystej Gali wręczono również Nagrodę Fundament 
Rzeczpospolitej im. prof. Michała Kuleszy. Jej laureatem został prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.
Nagrodę Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy otrzymują
osoby, które w największym stopniu po 1989 roku swoimi działaniami, 
wkładem intelektualnym i organizatorskim przyczyniły się do budowania 
Rzeczypospolitej Polskiej jako Państwa na fundamencie zasady 
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot poprzez 
popieranie, tworzenie podstaw do działania autentycznego samorządu 
terytorialnego.



ZAPRASZAMY NA JARMARK 
ŚWIĄTECZNY




