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Miasta za okres od 16 grudnia 2021 r.
do 20 stycznia 2022 r.



Modernizacja taboru PKM Gliwice

15 ekologicznych autobusów z napędem
hybrydowym firmy MAN Truck & Bus Polska zasiliło
w grudniu 2021 r. tabor Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej w Gliwicach.

Nowe autobusy kosztowały 23 mln zł i zostały
sfinansowane ze środków własnych PKM.

W 2022 r. planowane są dalsze modernizacje taboru.
Już w lutym na gliwickie ulice wyjedzie 10 autobusów
elektrycznych. Dla ich obsługi są już wybudowane
stacje ładowania. Całość inwestycji została
zrealizowana w ramach projektu unijnego.

Wartość projektu to ponad 39 mln zł.
Dofinansowanie unijne to ok. 27 mln zł.



Gliwicka fotowoltaika wsparta z funduszy UE

Projekt „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Miasta Gliwice”
został w grudniu 2021 r. wybrany do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

12 instalacji fotowoltaicznych pojawi się na budynkach:

• Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Andromedy 36,

• Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Kopernika 63,

• Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5,

• internatu ZST-I przy ul. Krakusa 16,

• VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sikornik 34,

• Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Sikornik 1,

• Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Robotniczej 6,

• Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sportowej 17,

• świetlicy dla mieszkańców dzielnicy Czechowice przy ul. Nad Łąkami 1.

Całkowity szacowany koszt realizacji projektu to około 2,4 mln zł.

Dotacja unijna pozwoli pokryć maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych.

Oczekujemy na decyzję w sprawie projektu „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17”.

Całkowity szacowany koszt realizacji projektu to około 0,2 mln zł.

fot. Freepik



Zły stan wód Kłodnicy

W trosce o stan wód rzeki Kłodnicy 22 grudnia 2021
prezydent Gliwic skierował pisma do:

• Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie

Pisma zawierają pytania o działania podejmowane
przez wyżej wymienione instytucje, zmierzające
do ograniczenia zanieczyszczeń Kłodnicy.

Zdjęcie przykładowe:  http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Zanieczyszczenie_wód



Ochrona lasów w Łabędach i Żernikach

Prezydent Gliwic we współpracy z radami dzielnic

oraz grupami mieszkańców intensywnie zabiega

o ograniczenie wycinki drzew na terenach leśnych

zarządzanych przez Nadleśnictwo Brynek.

W związku z konsultacjami społecznymi Planu Urządzenia

Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022–2031,

11 stycznia 2022 r. zastępca prezydenta miasta Aleksandra

Wysocka skierowała pismo do Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych z wnioskiem o istotne ograniczenie,

a w niektórych lokalizacjach całkowitą rezygnację z wyrębu

drzew.

Fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice



Budowa szpitala miejskiego

15 stycznia br. decyzja o pozwoleniu na budowę nowego szpitala miejskiego stała się ostateczna.

Miasto podejmuje kolejne działania w celu pozyskania
dofinansowania do inwestycji.

Obecnie trwają rozmowy w tym zakresie z Ministerstwem
Zdrowia.

W tej kwestii prezydent miasta Adam Neumann oraz jego
zastępca Ewa Weber spotkają się z wiceministrem
Sławomirem Gadomskim.

Grafika: materiały projektowe Industria Project sp. z o. o. 



Niewystarczające środki przyznane Gliwicom

Prezydent Gliwic 31 grudnia 2021 skierował
interwencyjne pismo do Wojewody Śląskiego
w sprawie przyznania niewystarczających środków
do prawidłowej realizacji zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, które w 2022 roku mają być
realizowane przez miasto Gliwice.

Brakująca kwota to ponad 17,2 mln zł.

Dotacja celowa przyznana miastu wyniosła 3,4 mln zł.

Grafika: https://www.katowice.uw.gov.pl



Nowa sekretarz miasta

3 stycznia 2022 r. Marta Tartanus-Oryszczak objęła
stanowisko Sekretarza Miasta.

Marta Tartanus-Oryszczak jest absolwentką Wydziału
Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
(specjalność: gospodarka miejska i regionalna).

Pracuje w Urzędzie Miejskim od października 2003 roku.
Między 1 czerwca 2007 roku a 13 lipca 2008 roku pełniła
funkcję zastępcy naczelnika Biura Prezydenta Miasta
i Rady Miejskiej, a 14 lipca 2008 r. objęła stanowisko
naczelnika Biura Zarządzania Płynnością Finansową.
Wydział ten organizowała od podstaw, kierując nim
ponad 13 lat.



Umorzenie śledztwa w sprawie Areny Gliwice

30 grudnia 2021 r. prezydent Gliwic
pozyskał informację, że 9 czerwca 2021 r.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
umorzyła śledztwo w sprawie możliwego
naruszenia przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

W działaniach Urzędu Miasta Gliwice
związanych z zamówieniem publicznym
z wolnej ręki na świadczenie usług promocji
na rzecz Miasta Gliwice, nie stwierdzono
znamion czynu zabronionego.

Fot. Arena Gliwice



Przetarg na działki przy ul. Kujawskiej

18 stycznia 2022 r. rozstrzygnięto przetarg
na sprzedaż działek zlokalizowanych
przy ul. Kujawskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości:
2 773 000 zł (254 zł/m2).

Powierzchnia nieruchomości: 10 905 m2.

Wylicytowana cena sprzedaży:
3 800 000 zł (348 zł/m2).

Zwycięzcą licytacji firma NEXX Sp. z o.o. sp.k.



Skuteczny apel do Rządu RP

16 grudnia 2021 - uchwała XXXII/686/2021 Rady Miasta Gliwice: apel
do Rządu RP o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian
legislacyjnych dotyczących składu komisji konkursowej powoływanej
w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły.

10 stycznia 2022 - Prezydent Miasta otrzymał pismo z Ministerstwa
Edukacji i Nauki informujące, że w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe przyjęto poprawkę, zgodnie z którą w przypadku
szkoły i placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego, przedstawicielem organu prowadzącego szkołę
lub placówkę może być również członek organu stanowiącego danej
jednostki samorządu terytorialnego, wskazany przez ten organ
stanowiący.



Gliwickie szkoły średnie w rankingu miesięcznika „Perspektywy”

Miesięcznik „Perspektywy” po raz 24. przygotował coroczny ranking liceów
i techników.

Analizie poddano 2 421 szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Najwyżej ocenione technikum z Gliwic to Zespół Szkół Techniczno-
Informatycznych z Gliwic (Technikum nr 1).

Przyznane miejsca:

3. miejsce na Górnym Śląsku,

21. miejsce w ogólnopolskim rankingu maturalnym,

23. miejsce w kraju w rankingu techników 2022.

Najwyżej ocenione liceum z Gliwic to I LO Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego.

Przyznane miejsca:

5. miejsce w rankingu wojewódzkim liceów,

28. miejsce w rankingu szkół olimpijskich,

94. miejsce w rankingu maturalnym,

71. miejsce w kraju w rankingu liceów 2022.

fot. Pexels



Prezydent Gliwic powołany do Metropolitalnej Rady Rozwoju

16 grudnia 2021 r. prezydent Gliwic został powołany
do Metropolitalnej Rady Rozwoju (MRR) udzielającej
wsparcia merytorycznego Zarządowi Metropolii
podczas trwających prac nad Strategią Rozwoju GZM
na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.

W związku z powołaniem do MRR, 17 grudnia 2021 r.
prezydent Gliwic wziął udział w eksperckiej
konferencji „Od badania do działania…”

fot. materiały prasowe Metropolii G-ZM

fot. UM Gliwice



Spotkania kierownictwa miasta (1)

17 grudnia 2021 r. prezydent Gliwic zorganizował
spotkanie z władzami gliwickich spółdzielni
mieszkaniowych. Rozmawiano o potrzebie współdziałania
miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz zadaniach
zgłoszonych w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

10 stycznia 2022 r. zastępca prezydenta Gliwic Mariusz
Śpiewok spotkał się z przedstawicielami Gliwickiej Rady
Rowerowej. Tematem rozmów były inwestycje
w infrastrukturę rowerową oraz kwestie ograniczania ruchu
w śródmieściu.

11 stycznia 2022 r. prezydent Gliwic podczas tzw. śniadania
prasowego spotkał się z dziennikarzami, przedstawicielami
kilkunastu lokalnych i regionalnych redakcji.

13 stycznia 2022 r. zastępca prezydenta Gliwic Mariusz
Śpiewok spotkał się z właścicielami gruntów przyległych
do inwestycji budowy zbiornika retencyjnego na potoku
Wójtowianka /Doa/



Spotkania kierownictwa miasta (2)

13 stycznia 2022 r. prezydent Gliwic spotkał się z członkami Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

14 stycznia 2022 r. prezydent Gliwic wziął udział w spotkaniu w gliwickim Instytucie Techniki Górniczej KOMAG.
Debatowano na temat projektu Śląskiego Systemu Magazynowania Energii zakładającego wykorzystanie szybów
kopalnianych na potrzeby klastrów energii.

18 stycznia 2022 r. prezydent Gliwic Adam Neumann oraz zastępca prezydenta Ewa Weber wzięli udział w spotkaniu
inaugurującym II kadencji Rady Seniorów Miasta Gliwice.

fot. mat. pras. ITG KOMAG



Prezenty dla małych pacjentów Szpitala Miejskiego nr 4

22 grudnia 2021 r. strażnicy z Wydziału Profilaktyki

i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Gliwicach, w ramach

akcji „Strażnicy Dzieciom”, przekazali paczki dla dzieci, pacjentów

szpitala.

10 stycznia 2022 r. najmłodsi pacjenci Szpitala Miejskiego nr 4

otrzymali pakiet książek „ABC Empatii”.

Pakiety edukacyjne zostały przywiezione do Gliwic przez

Damiana Kupczyka, prezesa Fundacji Rodziny Czepczyńskich

oraz senatora Marka Plurę, przewodniczącego Parlamentarnego

Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

fot. M. Buksa / UM Gliwice



Złota rączka dla seniora

Zakończył się trwający od sierpnia 2021 pilotażowy miejski

projekt „Złota rączka dla seniora”.

Z usług fachowców oferujących drobne naprawy gliwiccy

seniorzy skorzystali 269 razy.

Wykonane prace naprawcze wyceniono na 41,8 tys. zł.

Projekt „Złota rączka dla seniora” będzie kontynuowany.

fot. Pixabay



Zmarł Władysław Kwiatkowski

Zmarł Władysław Kwiatkowski, współzałożyciel

i wieloletni prezes Stowarzyszenia Romów w Gliwicach.



Major Aleksander Tarnowski skończył 101 lat

Major Aleksander Tarnawski, mieszkający w Gliwicach ostatni żyjący
Cichociemny 8 stycznia skończył 101 lat.

Aleksander Tarnawski urodził się 8 stycznia 1921 r. w Słocinie.
Studiował chemię na Uniwersytecie Lwowskim.

Po wybuchu wojny przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie
rozpoczął służbę w 1. Dywizji Grenadierów. Został ewakuowany
do Wielkiej Brytanii, gdzie przeszedł intensywne szkolenie
dla cichociemnych – żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, komandosów
polskiego podziemia, których zadaniem, po desancie do okupowanej
Polski, była walka partyzancka.

Był kilkakrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem
Zasługi. Uhonorowano go również Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, medalem Pro Patria oraz szablą oficerską.

fot. archiwum UM Gliwice



Lodowisko „Tafla” otwarte dla łyżwiarzy

Od 4 stycznia można korzystać z lodowiska „Tafla”

przy ul. Akademickiej.

Dotychczas działający na „Tafli” punkt szczepień

przeciw COVID-19 został przeniesiony do Szpitala

Miejskiego nr 4, a obiekt przy ul. Akademickiej znów

otwarto dla łyżwiarzy.

fot. Pixabay
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