
INFORMACJA O PRACY
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE W OKRESIE
od 12 stycznia do 9 lutego 2023 r.



Otwarto lodowisko „Tafla”

18 stycznia rozpoczął się kolejny sezon na lodowisku

„Tafla” przy ul. Akademickiej 29. Obiekt zarządzany

jest przez Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej. Dzięki

wsparciu miasta lodowisko „Tafla” będzie czynne

do końca lutego.

Miasto Gliwice od lat utrzymuje infrastrukturę

lodowiska. W latach 2017 – 2018 za kwotę 61 tys. zł

przeprowadzono naprawę układu chłodzenia.

Po zakończeniu obecnego sezonu rozpocznie się jego

gruntowna modernizacja. Koszt inwestycji z budżetu

miasta jest szacowany na co najmniej 1,6 mln zł.

Fot. A.Witwicki/UM Gliwice



Dobiega końca remont ul. Piwnej i Ks. Hlubka

19 stycznia otwarto dla ruchu ul. Piwną i Ks. Hlubka.

Przebudowa układu drogowego w okolicach placu Piastów

i po południowej stronie dworca PKP jest nadal

prowadzona, ale gotowe fragmenty ulic będą

systematycznie otwierane, aby udrożnić ruch

samochodowy w centrum Gliwic. Planowany termin

zakończenia prac to połowa roku 2023.

fot. G. Ożga / UM Gliwice



Indeks Zdrowych Miast

Indeks Zdrowych Miast to stworzony na podstawie zestawu 68 różnych wskaźników

opartych na danych Głównego Urzędu Statystycznego ranking miast, które

zapewniają swoim mieszkańcom najlepsze warunki dla utrzymywania dobrego

stanu zdrowia.

Ranking został stworzony przez ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej

w Warszawie, Grupy LUX MED oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej

pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Chłoń-Domińczak, Prorektorki ds. nauki

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Spośród wszystkich miast na prawach powiatu, Gliwice zajęły:

1 miejsce w kategorii Mieszkalnictwo,

6 miejsce w kategorii Przestrzeń.



Modernizacja zasobu mieszkaniowego

W latach 2018 – 2022 łączne nakłady z budżetu miasta na modernizacje budynków i lokali gminnych w budynkach wspólnot

mieszkaniowych wyniosły prawie:

Wykonano dokumentacje oraz kompleksowe modernizacje budynków komunalnych obejmujące: termomodernizacje (m.in.

docieplenie elewacji, stropów, dachów, izolacje), zmiany systemu ogrzewania, prace ogólnobudowlane, dobudowy przewodów

kominowych, wykonywanie łazienek, instalacje (wod-kan, elektryczne, itp.), zagospodarowanie terenu, przyłącza wod.-kan., gazu.

Modernizacje objęły ok. 40% budynków stanowiących zasób Miasta Gliwice.

Wymieniono na ekologiczne 3 834 systemy ogrzewania, w tym 2 333 lokale podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej, w 1 387

lokalach wykonano ogrzewanie etażowe gazowe, w 113 lokalach ogrzewanie elektryczne oraz zamontowano 1 kocioł na pellet.



Wybrane modernizacje zasobu mieszkaniowego

ul. Słowackiego 35-37

ul. Bojkowska 33ul. Towarowa 17ul. Kozielska 184

ul. Pola 10ul. Sikorskiego 46 ul. Sokoła 6



Remonty mieszkań

W latach 2018 – 2022 łączne nakłady z budżetu miasta na remonty gminnych lokali mieszkalnych 

wyniosły prawie 10 mln zł, wyremontowano 434 lokale mieszkalne. 

W samym 2022 roku wykonano 70 remontów lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych, w tym:

• 60 lokali wyremontowano wyłącznie ze środków budżetu miasta (za kwotę 1,5 mln zł),

• 10 lokali wyremontowano ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego (za kwotę 0,5 mln zł)

Wpłaty z budżetu miasta na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w latach 2018 – 2022

wyniosły prawie 90 mln zł.

Na 2023 rok planowane są kolejne remonty lokali na łączną kwotę 1,2 mln zł.

W latach 2018 – 2023 liczba lokali przygotowanych do zasiedlenia, które musiały być kilkukrotnie 

oferowane pod wynajem wyniosła 15.

Na zdjęciach wyremontowany lokal na ul. Wrocławskiej 15/14 (pow. 47,77 m2, IV piętro, 2 pokoje + 

kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, kuchnia gazowa, ogrzewanie gazowe): 4-krotna publikacja 

oferty najmu.

ul. Wrocławska 15/14



Gotowe mieszkania komunalne nie znajdują najemców

W 2023 roku 3 lokale wymagały powielania publikacji oferty najmu:

ul. Pszczyńska 63/4 (pow. 35,96 m2): 3-krotna publikacja (od 26.09.2022 do 03.02.2023), czas oczekiwania na najemcę 130 dni

ul. Bojkowska 18/12 (pow. 35,44 m2): 3-krotna publikacja (od 27.06.2022 do 27.01.2023), czas oczekiwania na najemcę 214 dni

ul. Lekarska 1/6 (pow. 43,94 m2): 2-krotna publikacja (od 24.10.2022 do 03.02.2023), czas oczekiwana na najemcę 102 dni

Wszystkie mieszkania są gotowe do zamieszkania, wyposażone w łazienki z WC oraz mają ogrzewanie z sieci miejskiej lub etażowe gazowe.

ul. Pszczyńska 63/4 ul. Bojkowska 18/12 ul. Lekarska 1/6 



Dopasowana oferta najmu lokali 



Wsparcie dla gliwickich OSP

W 2023 roku Miasto Gliwice przeznaczy ponad 10 mln zł

na budowę remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej

w Gliwicach – Brzezince oraz wesprze finansowo wszystkie

OSP, mające siedzibę w Gliwicach, łączną kwotą w wysokości

ponad 0,5 mln zł.

OSP mające siedzibę w Gliwicach aktywnie uczestniczą

w akcjach i działaniach ratowniczych. Tylko w styczniu 2023 r.

brały udział w 29 akcjach ratowniczych (pożary, miejscowe

zagrożenia, fałszywe alarmy), a w roku 2022 łącznie

uczestniczyły w 819 akcjach.

W latach 2018 – 2022 OSP brały udział w 2 831 akcjach

ratowniczych i zostały wsparte z budżetu miasta łączną kwotą

ponad 5,5 mln zł.

Fot. G. Ożga / UM Gliwice



31. finał WOŚP w Gliwicach

29 stycznia na gliwickim Rynku odbył się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Gliwicki sztab na walkę z sepsą zebrał 404 628,29 zł.

Fot. Mosquidron



Turniej charytatywny Marco Footbal Center i Fundacji MarcoPomaga

W dniach 4 – 5 lutego odbył się turniej charytatywny „Gramy dla Hospicjum”.

Imprezę zorganizowało Marco Football Center wraz z Fundacją MarcoPomaga.

Turniej połączył sportową rywalizację ze zbiórką środków dla Hospicjum

Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.

Organizatorzy zebrali 91 tys. zł.

Fot. K. Krzemiński



35-lecie gliwickich zespołów tanecznych
działających pod kierownictwem Pani Zofii Dąbrowskiej

5 lutego w Teatrze Miejskim w Gliwicach odbył się Jubileuszowy Koncert

z okazji 35-lecia Zespołu Miniatur Tanecznych Gaduły oraz Młodzieżowego

Zespołu Tańca Współczesnego Iluzja. Zespoły od początku swej

działalności pracują pod kierownictwem choreograf Zofii Dąbrowskiej.

Fot. www.facebook.com/zespoltancagaduly Fot. P. Markiewicz



Dodatkowe informacje

Informacja pisemna o pracy prezydenta miasta w BIP

https://bip.gliwice.eu/radaMiasta/sesje

Informacja o wydarzeniach kulturalnych

https://kultura.gliwice.eu/



Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

telefon: +48 32/239-11-82

e-mail: pm@um.gliwice.pl


