
Informacja z pracy Prezydenta 
Miasta za okres od 15 lipca 

do 9 września 2021 r.



30-lecie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

• Śląski Związek Gmin i Powiatów to obecnie
największa regionalna organizacja samorządowa
w Polsce.

• Od początku istnienia związku jego ważnym
członkiem są Gliwice.

• Śląski Związek Gmin i Powiatów od lat zajmuje
stanowiska w ważnych kwestiach politycznych
i gospodarczych, przekazując stronie rządowej
merytoryczne propozycje i krytyczne uwagi.

Foto: materiały prasowe ŚZGiP



XII edycja Konkursu „Marka-Śląskie”

4 września podczas gali rozdania nagród XII edycji Konkursu „Marka-Śląskie”
organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach
uhonorowano siedmiu gliwickich reprezentantów.
Nagrody otrzymali:
• Pan Przemysław Gliklich, prezes zarządu Szpitala Miejskiego nr 4

w Gliwicach (kat. Zdrowie),
• Marina Gliwice (kat. Turystyka i Rekreacja),
• Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą (kat. Organizacje

Pozarządowe).
Wyróżnienia otrzymali:
• Spółka EMT-Systems (kat. Gospodarka),
• Spółka Infotower Business Solutions (kat. Produkt –

za Infokomunikator, czyli innowacyjny system przyzywowy dla branży medycznej),
• Stowarzyszenie GTW, (Kat. Organizacje Pozarządowe).
• Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „Sezam.” (Kat. Organizacje Pozarządowe) .

Foto: M. Buksa



Gliwice wysoko w rankingach Pisma „WSPÓLNOTA” 

• Gliwice zajęły trzecie miejsce w kategorii miast
na prawach powiatu w rankingu „Wydatki
inwestycyjne Samorządów 2018-2020” Pisma
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

• Gliwice zajęły również trzecie miejsce (drugi
raz z rzędu) w ogólnopolskim rankingu
zamożności samorządów – jednym
z najstabilniejszych zestawień
przygotowywanych przez prof. Pawła
Swianiewicza i dr Julitę Łukomską
z Uniwersytetu Warszawskiego dla Pisma
Samorządowego „WSPÓLNOTA”. Foto: R. Neumann



„Czyste powietrze nad Gliwicami”

• Od 9 sierpnia do 30 września można składać
wnioski w nowym programie "Czyste powietrze
nad Gliwicami”.

• Elektroniczny wniosek o udział w projekcie wraz
z załącznikami jest dostępny przez stronę:
https://www.niskaemisja.pl/gliwice/

• Infolinia:
• 721-747-447,
• 693-551-490,
• gliwice@niskaemisja.pl

Foto: Mosquidron

https://www.niskaemisja.pl/gliwice/


Porównanie programów pomocowych dostępnych w Gliwicach



Wizyta w Amazon w Gliwicach

• Centrum Logistyki e-Commerce w Gliwicach o powierzchni 220 000 m2 to największy budynek Amazon
w Polsce.

• Liczba pracowników zatrudnionych w Gliwicach: 3 300 osób.

Foto: Amazon



Spotkanie prezydenta Gliwic z Krzysztofem Kiełbiowskim, nowym dyrektorem KWK "Sośnica".

Foto: D. Nita-Garbiec

Rozmowy o KWK Sośnica



Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej

• 28 sierpnia zostało otwarte Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej.
• Zmodernizowane lotnisko wzbogaciło się o nowoczesny budynek wystawienniczo-szkoleniowy.

Foto: materiały Aeroklubu Gliwice



• W środę, 1 września, o godz. 4.45 na cmentarzu parafialnym
w Bojkowie odbył się alert przy grobach Westerplatczyków,
który rozpoczął „Bojkowski wrzesień”.

• „Bojkowski wrzesień” to cykl wydarzeń pod patronatem
Prezydenta Miasta Gliwice, które są organizowane od 2017
roku. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem
„Westerplatte 1939-2021”.

„Bojkowski wrzesień”

Foto:  D. Nita-Garbiec/UM Gliwice



• Oficjalna miejska inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym
im. E. Dembowskiego, przy ulicy Zimnej Wody, w nowych obiektach: Hali Widowiskowo – Sportowej z modułami dydaktycznymi
i zmodernizowanych boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Wartość inwestycji to ponad 23 mln zł.

• Do szkół wróciło 20 563 uczniów.
• W szkołach podstawowych zasiadło 1 536 pierwszoklasistów, a naukę w szkołach średnich rozpoczęło

1 802 uczniów.

Inauguracja roku szkolnego 2021/22

Foto:  D. Nita-Garbiec/UM Gliwice



• 27 sierpnia 2021 r. odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego.

• 42 nauczycieli z 26 gliwickich szkół i przedszkoli złożyło ślubowanie, które jest ostatnim krokiem w procedurze
do uzyskaniu kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Ślubowanie i nominacje gliwickich nauczycieli

Foto:  D. Nita-Garbiec/UM Gliwice



W lipcu i sierpniu zakończono modernizacje, adaptacje i remonty w szkołach, takich jak m. in.:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 (6,3 mln zł),
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 (3,3 mln zł),
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Kilińskiego 1 (2,5 mln zł).

Zakończenie wakacyjnych modernizacji, adaptacji i remontów w szkołach

Foto:  UM Gliwice



Święta służb mundurowych

24 lipca Święto Policji
15 sierpnia Święto Wojska Polskiego



30-lecie istnienia Straży Miejskiej w Gliwicach

• 31 sierpnia odbyła się jubileuszowa uroczystość utworzenia
Straży Miejskiej w Gliwicach.

• Podczas uroczystości strażnikom miejskim wręczono awanse,
wyróżnienia oraz medale.

• W 1991 r. w jednostce służyło 20 strażników, obecnie jest ich już
79. W latach 90. średnia dzienna ilość zgłoszeń od mieszkańców
wynosiła do 15, aktualnie to już około 40-60 zgłoszeń w ciągu
dnia.

Foto:  D. Nita-Garbiec/UM Gliwice



Najważniejsze zakończone remonty i przebudowy ulic na terenie Miasta Gliwice

Foto:  UM Gliwice

1. Przebudowa ul. Zabrskiej od ul. Hutniczej do wiaduktu kolejowego ; koszt 8 000 000 zł
2. Remont ul. Strzody; koszt 470 000 zł
3. Remont ul. Jasińskiego; koszt 680 000 zł
4. Budowa chodnika i poszerzenie ulicy Rogozińskiego; koszt 310 000 zł
5. Remont ul. Młodych Patriotów z budową nowego parkingu; koszt ok. 1 150 000 zł
6. Remont ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Gierymskiego do ul. Świętojańskiej; koszt 975 000 zł



• 1 września otwarto po renowacji nowy minipark zlokalizowany
przy ul. Rybnickiej 27

• Zieleniec ma powierzchnię 6800 m2
• PWiK zainagurowało akcję „Zazieleniamy Gliwice”

Zieleniec przy Rybnickiej

Foto: materiały PWiK/krzeminskiphotography
D. Nita-Garbiec/UM Gliwice



Palmiarnia znów otwarta

• Zakończyła się trwająca blisko 2 miesiące modernizacja dwóch ścian pawilonu historycznego Palmiarni.
• Od 1 września gliwickie tropiki znów są otwarte dla zwiedzających!

Foto:  M.Buksa/UM Gliwice



• Do 15 września trwa głosowanie
na projekty zaproponowane do realizacji
w 2022 roku.

• Mieszkańcy mogą wybierać spośród 175 zadań,
w tym 165 dzielnicowych
oraz 10 ogólnomiejskich.

Gliwicki Budżet Obywatelski 2022



• 10. edycja akcji „Narodowe Czytanie” została zorganizowana przed 
Biblioteką Centralną w Gliwicach.

• Aktorzy Teatru Miejskiego w Gliwicach czytali „Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej. Fragmenty odczytała też Pani Ewa Weber, zastępca 
prezydenta Gliwic.

„Narodowe Czytanie” w Gliwicach

Foto:  Z.Daniec/UM Gliwice



• We wszystkie weekendy lipca i sierpnia przy Arenie Gliwice odbywały się koncerty oraz wydarzenia kulturalne,
rekreacyjne i sportowe w ramach cyklu Summer Arena. Partnerem tych imprez było Miasto Gliwice.

Summer Arena 2021



• 4 września odbyła się premiera „Pokojówek” Jeana
Geneta w Teatrze Miejskim w Gliwicach.

• 4 września w Arenie Gliwice odbył się pierwszy
mecz GTK Gliwice w nowym sezonie Energa Basket
Ligi 2021/2022! Koszykarze zagrali z MKS-em
Dąbrowa Górnicza.

• 4 września w Arenie Gliwice odbył się jedyny w tym
roku koncert zespołu TSA.

• 4 września odbyła się kolejna odsłona
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej
Improwizowanej „All’improvviso” w Gliwicach,
w Ruinach Teatru Victoria.

• 5 września w parku Chopina wystąpiła Gliwicka
Orkiestra Kameralna pod batutą Marka
Wroniszewskiego i z udziałem solistów (Klaudiusz
Baran – bandoneon, Justyna Baran – skrzypce).

Wybrane imprezy sportowe i kulturalne

Foto:  G.Ożga/UM Gliwice
GTK Gliwice, teatr.gliwice.pl

mat. organizatora



• 4 września odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Polish Happy Jazz Fest.
• Impreza jest organizowana przy wsparciu finansowym Miasta Gliwice.

Polish Happy Jazz Fest 

Foto:  UM Gliwice/mat. organizatora



Jesienna edycja Wrak Race Silesia

• 5 września na terenie Giełdy Samochodowej odbyła się jesienna edycja Wrak Race Silesia.
• Imprezie towarzyszyły atrakcje dla najmłodszych oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
• Na miejscu obecni byli również wolontariusze z fundacji DKMS – pokonajmy nowotwory krwi oraz ISKIERKA.

Foto:  mat. organizatora



• Gliwickie Gry Rodzinne 360 Stopni to nowy cykl imprez miejskich, które odbyły się 3 lipca i 14 sierpnia.
• Ostatnia gra zostanie połączona ze Świętem Szlaku Zabytków Techniki, który odbędzie się 11 września.
• Cykl imprez powstał w związku z rozwinięciem dotychczasowej imprezy Rajd 360 stopni, który cieszył się bardzo dużym

zainteresowaniem.

Gliwickie Gry Rodzinne 360 Stopni



Najnowsza publikacja Muzeum w Gliwicach
„Kolory miasta” autorstwa Pani Ewy Pokorskiej-Ożóg,
Miejskiej Konserwator Zabytków.

Kolory miasta



kultura.gliwice.eu



Zwycięstwa 21
44 - 100 Gliwice

telefon: + 48 32  239 11 82
e-mail: pm@um.gliwice.pl
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