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Zmarł Ryszard Reszke, skarbnik miasta Gliwice

Ryszard Reszke zmarł 15 października. Miał 67 lat.

Urodził się 19 marca 1955 roku w Barlinku. Był elektronikiem,

ekonomistą, burmistrzem Gryfowa Śląskiego i skarbnikiem powiatu

lwóweckiego, a w 2003 roku został powołany na skarbnika miasta Gliwice.

Odpowiadał za prawidłowe gospodarowanie miejskimi finansami, w tym

za nadzór nad realizacją budżetu miasta. Jego fachowa wiedza,

zaangażowanie i pracowitość przyczyniły się do wypracowania bardzo

dobrej kondycji finansowej Gliwic, dzięki czemu miasto mogło realizować

ambitny program inwestycyjny.

Był wielokrotnie nagradzany, w 2022 roku podczas kongresu Perły

Samorządu, został wybrany skarbnikiem pięciolecia w kategorii miast

na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców.

fot. A. Laskowska / UM Gliwice



Wieloletnie działania zapewniające stabilność zaopatrzenia w ciepło 
i poprawiające stan środowiska

Miasto Gliwice od lat prowadzi liczne działania wspierające odchodzenie od ogrzewania domów i mieszkań węglem

oraz instalowanie odnawialnych źródeł energii:

• Od 1997 roku prowadzone jest dofinansowanie do zmiany ogrzewania z węglowego na proekologiczne. Dofinansowano ponad

9 tys. wniosków na kwotę ponad 27,5 mln zł.

• Od 2016 roku dotowane są odnawialne źródła energii. Udzielono 788 dotacji na łączną kwotę 3,9 mln zł.

• W latach 2018 - 2022 nakłady Miasta Gliwice oraz dofinansowanie do termomodernizacji wraz ze zmianą systemu ogrzewania

wyniosły 189,6 mln zł, z czego 155,8 mln zł pochodziło z budżetu miasta.

• Eko – Patrol Straży Miejskiej w Gliwicach dokonuje regularnych kontroli gliwickich kotłów udzielając jednocześnie informacji

o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na zmianę systemu ogrzewania.



Wieloletnie działania zapewniające stabilność zaopatrzenia w ciepło 
i poprawiające stan środowiska

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach nieustająco modernizuje własną infrastrukturę w celu produkcji ciepła

w sposób zrównoważony i ekologiczny. Stale rozwijana jest sieć ciepłownicza umożliwiająca podłączenie do ciepła systemowego.

Obecnie obejmuje ona 49 tysięcy gliwickich mieszkań, licznych instytucji, zakładów przemysłowych, obiektów oświatowych

i usługowo-handlowych.

Strategia dalszego rozwoju PEC Gliwice bazuje na proekologicznej inwestycji w postaci budowy Parku Zielonej Energii.

Fot. PEC Gliwice



Sprzedaż węgla przez Miasto Gliwice i pomoc najbardziej potrzebującym

W Gliwicach wydano około 5300 decyzji o wypłatę dodatku węglowego.

Miasto Gliwice podjęło się zadania zakupu i sprzedaży węgla dla gliwiczan zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Trwają ustalenia z Polską Grupą Górniczą S. A. w celu organizacji możliwie najszybszej dystrybucji węgla dla gliwiczan.

W trosce o najbardziej potrzebujących mieszkańców Gliwic – osoby samotne, wykluczone cyfrowo, niesamodzielne i znajdujące się pod

stałą opieką Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto Gliwice współpracuje już z Polską Grupę Górniczą S. A. w zakresie zaopatrzenia tych

osób w węgiel. Wstępne szacunki wykazały, że pomocy takiej wymagać będzie jedynie 10 osób na terenie miasta.



Zwiększanie dostępności usług publicznych i kultury

Miasto Gliwice pozyskało 3 granty z PFRON na łączną kwotę ponad 0,5 mln zł, na realizację projektów zwiększających

dostępność usług publicznych i oferty kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami:

• Projekt „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych”.

Realizacja projektu znacząco zwiększy dostępność w miejskich jednostkach organizacyjnych. Umożliwi likwidację

istniejących barier architektonicznych oraz zakup i montaż urządzeń wspomagających wzrok i słuch. Projekt jest realizowany

w ramach projektu PFRON „Dostępny Samorząd – granty”. Wysokość pozyskanego dofinansowania to 216 tys. zł.

• Projekt „Biblioteka łączy”. Projekt będzie realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach projektu PFRON

„Kultura bez barier”. Wysokość pozyskanego dofinansowania to 187 tys. zł.

• Projekt „Teatr w świecie ciszy”. Projekt będzie realizowany przez Teatr Miejski w ramach projektu PFRON „Kultura bez

barier”. Wysokość pozyskanego dofinansowania to 156 tys. zł.



Gliwicki Budżet Obywatelski 2023

13 października opublikowano wyniki X edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Do realizacji wybrano 69 projektów

(68 dzielnicowych i 1 ogólnomiejski) na łączną kwotę 8,33 mln zł. Oddano 35 452 ważnych głosów.

Spośród zadań ogólnomiejskich największe poparcie zdobył projekt „Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice” –

3813 głosów, szacunkowy koszt projektu to ok. 1 mln zł.

Spośród zadań dzielnicowych gliwiczanie wybrali projekty z następujących dziedzin:

• sport, rekreacja, zdrowie (łączna kwota projektów 1,8 mln zł),

• ekologia i środowisko (łączna kwota projektów 1,7 mln zł),

• kultura i edukacja (łączna kwota projektów 1,5 mln zł),

• budowa lub modernizacja placów zabaw (łączna kwota projektów 1,2 mln zł),

• poprawa bezpieczeństwa (łączna kwota projektów 1 mln zł),

• drogi, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe (łączna kwota projektów 0,13 mln zł).



Dzień Edukacji Narodowej

13 października odbyła się miejska gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość zorganizowano w nowej siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyckiego przy ul. Księcia Ziemowita. 

Podczas spotkania prezydent Gliwic uhonorował szczególnie zasłużonych nauczycieli.

14 października zorganizowano dzień otwarty Państwowej Szkoły Muzycznej. Koszt nowej siedziby PSM wyniósł ok. 27 mln zł.

Fot. D. Nita-Garbiec/ UM w Gliwicach



Gliwicki Laur Nauki 2022

8 listopada odbyła się gala Gliwickiego Lauru Nauki 2022.

Laury przyznano po raz 17. Podczas wydarzenia uhonorowano 154 najzdolniejszych młodych gliwiczan. Aż 93 odebrało

stypendia Prezydenta Miasta Gliwice. Wręczono również podziękowania 66 nauczycielom, którzy przygotowali uczniów

i pomogli im w osiągnięciu sukcesów.

Organizatorem Gliwickiego Lauru Nauki jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza

w Gliwicach.

Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice



Otwarto Inkubator Nowoczesnych Technologii

15 października uroczyście otwarto nowy budynek Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o. o. –

Inkubator Nowoczesnych Technologii.

Inwestycja została zrealizowana z ok. 60% dofinansowaniem środków UE. Wartość projektu wyniosła 8,12 mln zł.

W inkubatorze zostanie zlokalizowanych ok. 15 firm z branży nowoczesnych technologii: IT/ICT, wirtualnej

rzeczywistości, automatyki, medycyny.

Fot. Fb Technopark GliwiceFot. D. Nita-Garbiec/ UM w GliwicachFot. D. Nita-Garbiec/ UM w Gliwicach



PEC Gliwice doceniony w konkursie „Zielone Czeki 2022”

11 października Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach otrzymało wyróżnienie w kategorii Proekologiczna Inwestycja Roku

za “III etap instalacji odsiarczania spalin i I etap odazotowania spalin dla kotłowni WR-25”. Nagrodę w konkursie „Zielone Czeki 2022”

przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagrody przyznawane są za ekologiczne

i nowoczesne pomysły, których celem jest poprawa jakości środowiska.

Fot. PEC Gliwice



Gliwice na podium w rankingach „WSPÓLNOTY”

W dniach 12 – 13 października podczas Samorządowego Forum

Kapitału i Finansów ogłoszono najnowsze rankingi Pisma

Samorządowego WSPÓLNOTA.

Miasto Gliwice zajęło dwa trzecie miejsca w kategorii miast

na prawach powiatu w rankingu liderów inwestycji

samorządowych 2019 – 2021 i rankingu wykorzystania przez

samorządy środków europejskich.

fot. M. Kołton / UM w Gliwicach



40-lecie działalności Klubu Abstynentów „Krokus”

15 października odbyło się uroczyste spotkanie związane z jubileuszem Klubu Abstynentów „Krokus”.

Podczas spotkania uhonorowano członków klubu z najdłuższym stażem oraz osoby zasłużone dla rozwoju klubu.

Klub Abstynentów „Krokus” działa w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 28. Obecnie stowarzyszenie liczy 40 członków.

Fot. G.Ożga/UM Gliwice



Gliwicki Dzień dla Zdrowia

22 października zorganizowano Gliwicki Dzień dla Zdrowia – jednodniową akcję

zdrowotną dla mieszkańców, podczas której podmioty lecznicze udzielają konsultacji

i porad w zaproponowanych obszarach zdrowotnych.

W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczyli:

• Śląski OW NFZ w Katowicach,

• Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie,

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego,

• Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Familia”,

• Centrum Rehabilitacji REHAMEDICA,

• Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Akademia Nauki Gliwice,

• GlivClinic,

• GlivDental,

• Centrum Zdrowia Psychicznego SENS-MED,

• AUDIOFON Matyja,

• Fizjoterapia Paulina Owczarczyk Stress Less Studio,

• ARENA MEDICAL.
fot. K. Jeżyk



Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie sportu

12 października podczas uroczystego spotkania w Arenie Gliwice prezydent Gliwic Adam Neumann uhonorował przedstawicieli świata

gliwickiego sportu. Prezydent wręczył nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe zawodnikom, trenerom oraz osobom

wyróżniającym się w działalności sportowej.

fot. M. Buksa/ UM Gliwice



Piast Gliwice Futsal awansował do 1/16 Ligi Mistrzów

Drużyna Futsalu Piasta Gliwice prowadzona przez Orlanda Duarte awansowała do 1/16 Ligi Mistrzów – tzw. Elite Round. 

To największy, międzynarodowy sukces futsalowego klubu w historii tej dyscypliny w Gliwicach. 

fot. Piast Gliwice Futsal



Odznaka honorowa dla Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gliwicach

Ewa Pokorska-Ożóg, Miejski Konserwator Zabytków w Gliwicach otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

przyznaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wniosek Głównego Zarządu Konserwatorów Zabytków.

Fot. E. Pokorska - Ożóg

Przykładowa działalność Ewy Pokorskiej-Ożóg:

• w latach 2016 i 2017 pełniła funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

• autorka publikacji, książek i artykułów dotyczących architektury i zabytków z terenu woj.

śląskiego/. Od 2005 ukazują się jej teksty w gliwickim tygodniku MSI. Koordynator i redaktor

części poświęconej Gliwicom w kwartalniku Renowacje i zabytki. Publikuje teksty m.in.

w Wiadomościach Konserwatorskich Województwa Śląskiego. Indywidualna publikacja

Piękno użyteczne,

• prowadzi cykliczne wykłady muzealne,

• inicjatorka (jedna z dwóch) powołania w 2006 Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia

Konserwatorów Zabytków, obecnie zastępca prezesa Oddziału,

• w 2021 laureatka konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia

Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie,

dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa (nagrodę przyznano za publikację Kolory

miasta).



Plener Malarski i Festiwal Muzyki Dawnej w Gliwicach

12 października odbył się wernisaż wystawy poplenerowej 13. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Moje Miasto”.

Plener przyciągnął artystów z Polski, Gruzji, Litwy i Ukrainy. Podczas pleneru powstało 50 prac w najróżniejszych technikach

i zakątkach Gliwic. Ekspozycję można było oglądać do 4 listopada w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych przy

ul. Studziennej 6. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Okręg Gliwicko-Zabrzański ZPAP-u przy finansowym wsparciu miasta

Gliwice i pod patronatem prezydenta Gliwic Adama Neumanna.

15 października rozpoczął się cykl koncertów w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej

All’improvviso w Gliwicach. Festiwal jest organizowany przez Towarzystwo Kulturalne Fuga przy finansowym wsparciu Miasta

Gliwice.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwicefot. materiały promocyjne Arianna Savall fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice



Informacje o planowanych oszczędnościach energii w obiektach miejskich 
i przestrzeniach publicznych

Miasto planuje umiarkowane działania, które nie wpłyną

na komfort użytkowników (np. uczniów gliwickich szkół)

oraz nie obniżą poczucia bezpieczeństwa w przestrzeniach

publicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się w Miejskim Serwisie

Informacyjnym z dnia 10 listopada 2022 roku.

Projekt budżetu Miasta Gliwice wraz z projektem

Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przygotowywany

do złożenia w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie

Miasta Gliwice.

fot. Mosquidron / UM Gliwice



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
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