
INFORMACJA O PRACY
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE W OKRESIE
od 14 lipca do 8 września 2022 r.



Apel w sprawie dramatycznej sytuacji lokalnych ciepłowni

4 sierpnia 2022 r. prezydent Gliwic Adam Neumann wraz ze swoim zastępcą Mariuszem Śpiewokiem wziął udział w briefingu

prasowym Stowarzyszenia Tak Dla Polski.

Celem briefingu było wyrażenie głębokiego zaniepokojenia proponowanymi rozwiązaniami w ustawie o dodatku węglowym.

Zaapelowano do parlamentarzystów o stworzenie sprawiedliwych przepisów uwzględniających rolę samorządów, które są

odpowiedzialne za zaopatrzenie mieszkańców w energię cieplną i elektryczną.

fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice



W trosce o stan wód w Gliwicach (1)

W lipcu 2017 roku znowelizowano ustawę o prawie wodnym i powołano Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ustawa

porządkuje i precyzuje obowiązki i odpowiedzialności za wodę jako mienie Skarbu Państwa. Do podstawowych obowiązków Wód Polskich

należy dbanie o czystość wód i bezpieczeństwo powodziowe.

W związku z ustawą nastąpił drastyczny wzrost opłat za odprowadzanie wód opadowych przez Miasto Gliwice z ok. 130 tys. zł rocznie

w roku 2017 do ok. 3,7 mln zł rocznie obecnie.

Czystość wód: Miasto Gliwice prowadzi uporządkowaną gospodarkę ściekową, jest w 99% skanalizowane, a ścieki odprowadzane są

do Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

Bezpieczeństwo powodziowe: Gliwice podjęły szereg działań służących ochronie
powodziowej miasta. Budowane i projektowane są zbiorniki retencyjne na potoku
Wójtowianka, Ostropka, Cienka i rzece Kłodnicy oraz prowadzone są liczne modernizacje,
rozbudowy i prace utrzymaniowe kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Prezydent Miasta Gliwice oczekuje od Wód Polskich zaangażowania we współdziałanie
w celu ochrony czystości wód i bezpieczeństwa powodziowego. Miasto Gliwice zwracało
się z propozycjami i pismami o podjęcie współpracy i działań. Do tej pory mimo wstępnych
deklaracji woli współpracy brak realnych działań.



W trosce o stan wód w Gliwicach (2)

Sesja Rady Miasta Gliwice nr XXXIII z dnia 20 stycznia 2022 roku – Informacja 

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

Brak rutynowych działań urzędniczych Wód Polskich.
Działania takie pojawiły się dopiero w wyniku katastrofy
ekologicznej w dorzeczu Odry.

29 marca miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
przekazało informację o śniętych rybach w Kanale
Gliwickim do Wód Polskich.

31 marca informacja o śniętych rybach została
przekazana Wodom Polskim pisemnie przez Wydział
Środowiska UM Gliwice.

W dalszym ciągu UM w Gliwicach nie jest znana
przyczyna śnięcia ryb.

Prezydent Gliwic uczestniczy w regularnych
posiedzeniach wspólnej dla miasta i powiatu gliwickiego
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Nie ma zagrożeń dla wody pitnej.



Gliwice wysoko w rankingu Pisma „Wspólnota”

Trzeci rok z rzędu Gliwice zajęły trzecie miejsce

w kategorii miast na prawach powiatu

w rankingu „Bogactwo samorządów” Pisma

Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Dobra sytuacja finansowa Gliwic pozwala

realizować bogaty program inwestycyjny.

Obecnie w samorządach wdrażane są konieczne

ograniczenia wydatków bieżących w celu

utrzymania zdolności inwestycyjnych.

Fot. M. Baranowski (Mosquidron) / UM Gliwice



Systemowy spadek wpływów do budżetu Miasta Gliwice

* dane pozyskano ze sprawozdań operatywnych miesięcznych, publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów



Dary dla Buczy i Lwowa przekazane

W związku z nieodpłatnym przekazaniem miastu Bucza

samochodu marki Mercedes Vito burmistrz Buczy, Anatolij

Fedoruk przysłał podziękowania dla Miasta Gliwice.

Miasto Lwów otrzymało autobus od Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej w Gliwicach.



„Bojkowski wrzesień”

1września o godz. 4.45 na cmentarzu parafialnym w Bojkowie odbył się alert przy grobach Westerplatczyków – chorążego Edwarda

Szewczuka oraz kaprala Michała Plewaka.

Alert rozpoczął cykl wydarzeń „Bojkowski wrzesień” związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej.

„Bojkowski wrzesień” organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.

Fot. Fb A. Neumann



Inauguracja roku szkolnego 2022/23

1 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach przy ul. Lipowej odbyła się miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023. 

Naukę rozpoczęło blisko 21 tys. uczniów, z których 1600 po raz pierwszy w szkołach podstawowych, a 2700 w klasach pierwszych publicznych 

szkół ponadpodstawowych.

W inauguracji roku szkolnego uczestniczył senator Zygmunt Frankiewicz.

Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice



Inwestycje w gliwickich placówkach oświatowych

Najnowsze inwestycje:

rozbudowa budynku szkoły przy ul. Lipowej 29 o część przedszkolną. Koszt inwestycji 6,3 mln zł,

budowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy Szkole Podstawowej nr 18 na ul. Okrzei.

Koszt inwestycji 13 mln zł,

modernizacja budynku na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Księcia Ziemowita 12. Koszt

inwestycji 27 mln zł,

rozpoczęto budowę nowego przedszkola w dzielnicy Żerniki.

Zakończono liczne mniejsze inwestycje, w tym:

budowę boiska do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół Łączności w Dzielnicy Szobiszowice,

przebudowę dziedzińca w ZSO 12 w Brzezince,

modernizacje boisk szkolnych przy SP 2 w Wilczym Gardle,

modernizacje sal gimnastycznych w GCE, ZSO 4, ZSO 8 (Zatorze, Szobiszowice, Kopernika).

Program dla gliwickich szkół: W KAŻDEJ SZKOLE:

sala gimnastyczna,

boisko wielofunkcyjne,

przedszkole (w miarę potrzeb).

Fot. M. Buksa/UM Gliwice

Fot. Z.Daniec/UM Gliwice



Ślubowanie i nominacje gliwickich nauczycieli

25 sierpnia 2022 r. 66 gliwickich nauczycieli szkół publicznych złożyło uroczyste ślubowanie i odebrało akty nadania stopnia awansu

zawodowego nauczyciela mianowanego.

Fot. Z.Daniec/UM Gliwice



100-lecie utworzenia sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim

6 września w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach odbyła się uroczystość, która stanowiła podsumowanie

obchodów jubileuszu 100. rocznicy utworzenia sądownictwa

administracyjnego w województwie śląskim. W uroczystości wziął udział

prezydent Gliwic.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach został utworzony 1 stycznia

2004 na bazie Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu

Administracyjnego w Katowicach z siedzibą w Gliwicach. Ośrodek

Zamiejscowy powstał 1 lipca 1981 r.

Gliwice są jedynym miastem niewojewódzkim w Polsce, w którym siedzibę

ma Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Fot. UM Gliwice



Nowy łącznik drogowy Chałubińskiego - Tarnogórska

Oddano do użytku nową drogę łączącą ul. Chałubińskiego 

z ul. Tarnogórską.

Łącznik ma długość ponad pół kilometra.

Obok jezdni powstał ciąg pieszo-rowerowy.

W pasie drogowym nasadzono wiśnie i brzozy oraz 4,5 tys. 

krzewów.

Inwestycja kosztowała 4,6 mln zł.

fot. M. Buksa / UM Gliwice



Kolejne inicjatywy związane z ochroną środowiska

Prezydent Gliwic zwiększył pulę środków dostępnych w ramach programu „Mój deszcz”.

W roku 2021 przyznano 130 dotacji na kwotę ponad 307 tys. zł.

W tym roku złożono 397 wniosków, a pierwotna pula dotacji wynosiła 500 tys. zł.

Trwają nasadzenia nowych roślin w Gliwicach. Wykonano już między innymi nasadzenia:

• 142 roślin przy nowych pergolach na alei Przyjaźni,

• 300 roślin u zbiegu ulic Orlickiego i Powstańców Warszawy,

• 140 roślin u zbiegu ulic Daszyńskiego i Sobieskiego,

• pierwszych roślin na terenie centrum przesiadkowego po południowej stronie

dworca PKP. Docelowo pojawi się tam ponad 83 tys. roślin.

Założono minipasiekę składającą się z 4 uli w parku przy ul. Rybnickiej.

Fot. M.Foltyn/UM Gliwice

Fot. K. Krzemiński/PWiKFot. ZDM Gliwice

Fot. ZDM Gliwice



Nowe place zabaw i boiska

Nowe obiekty:

• plac zabaw na skwerze 700-lecia przy ul. Dolnej i Rymera

(Ligota Zabrska),

• plac zabaw wraz z boiskiem do siatkówki plażowej

przy ul. Chałubińskiego (Żerniki),

• dwa boiska do siatkówki plażowej przy ul. Jesiennej

(Sośnica).

Koszt inwestycji ok. 1 mln zł.

Fot. materiały MZUKFot. G. Ożga/ UM w Gliwicach Fot. G. Ożga/ UM w Gliwicach

Fot. materiały MZUKFot. materiały MZUK



Święta służb mundurowych

24 lipca Święto Policji

15 sierpnia Święto Wojska Polskiego

29 sierpnia Święto Straży Miejskiej

Fot. D. Nita-Garbiec/ UM GliwiceFot. M. Buksa / UM GliwiceFot. SM Gliwice



Mieczysław Buczkowski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

31 lipca Mieczysław Buczkowski został odznaczony przez Prezydenta

RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Order został nadany

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

i pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski.

Mieczysław Antoni Buczkowski urodził się w 1923 roku w Białymstoku.

Przed wojną ukończył gimnazjum księcia Józefa Poniatowskiego

na Żoliborzu. Maturę uzyskał w 1940 roku – była to pierwsza matura

w czasie okupacji. Naukę medycyny rozpoczął na tajnych kompletach.

W powstaniu był młodszym lekarzem w szpitalu Zgrupowania „Żywiciel”

przy ul. Krasińskiego 31.

Po wojnie skończył studia medyczne i trafił do Gliwic. Zrobił doktorat

z medycyny, pracował jako ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych

w Szpitalu Miejskim nr 1 w Gliwicach, w którym przez jakiś czas pełnił

także obowiązki dyrektora tej placówki. Wychował kilka pokoleń

młodych lekarzy.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

fot. Kancelaria Prezydenta RP



Zmarła Tekla Juniewicz

19 sierpnia zmarła Tekla Juniewicz, najstarsza Polka w historii,
najstarsza mieszkanka w historii województwa śląskiego, druga
najstarsza osoba na świecie.

Przeżyła 116 lat, 2 miesiące i 9 dni.

Pani Tekla Juniewicz urodziła się w 1906 r.
w naddniestrzańskiej wsi Krupsko (ówcześnie Austro-Węgry,
pod rządami Franciszka Józefa), 40 km od Lwowa. Miała 12 lat,
gdy Polska odzyskała niepodległość. W 1927 r. wyszła za mąż
za Jana Juniewicza i zamieszkała w Borysławiu. Miała dwie
córki – Janinę i Urszulę. Po II wojnie światowej, w listopadzie
1945 r., pani Tekla wraz z mężem i córkami opuściła terytorium
włączone do Związku Radzieckiego i zamieszkała w Gliwicach
w dzielnicy Sośnica. Do 103. roku życia była samodzielna,
później zaopiekowały się nią wnuki: Anna i Adam, z którymi
mieszkała w Gliwicach-Łabędach do swojej śmierci.

Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice



Mistrzostwa Świata w siatkówce

W dniach 26 sierpnia – 11 września odbywają się Mistrzostwa

Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022.

W Gliwicach odbywają się mecze 1/8 finału i ćwierćfinału.

Fot. Fb A. Neumann



XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie

W dniach 5 – 10 września odbywają się XVII Międzynarodowe Mistrzostwa

Śląska Kobiet w Boksie.

Mistrzostwa odbywają się w hali sportowej przy ul. Jasnej 31 w Gliwicach.

Fot. M. Buksa/ archiwum UM w Gliwicach



Sukcesy sportowców

Elżbieta Sieber, uczennica ZSO nr 7 w Gliwicach,
została wicemistrzynią w pływaniu w Mistrzostwach
Europy Virtus European Summer Games – 2nd European
Regional Games.

Stanisław Rajca (w kategorii juniorów) i Konrad
Żurowski (w kategorii seniorów) zdobyli złote medale
w Mistrzostwach Europy FAI Modeli Szybowców
Sterowanych Automatycznie F1E.

Pavlo Feseniuk, zawodnik Akademii Szachowej Gliwice,
zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Polski
w Szachach Błyskawicznych.

Dariusz Steuer z Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Gliwicach wywalczył złoto w grze
podwójnej w tenisie stołowym na światowych
igrzyskach służb mundurowych World Police & Fire
Games.

fot. materiały organizatorów

fot. materiały Gliwickiego 

Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych

fot. UM Gliwice

fot. Akademia Szachowa Gliwice



Awans do II rundy eliminacji futsalowej Ligi Mistrzów

W dniach 23 – 28 sierpnia podczas eliminacji UEFA Futsal

Champions League zawodnicy Piasta Gliwice wywalczyli awans

do II rundy eliminacji futsalowej Ligi Mistrzów.

fot. R. Neumann / Piast Gliwice - Futsal



Wydarzenia kulturalne w miesiącach letnich

W miesiącach letnich zorganizowano liczne zajęcia, spektakle i wydarzenia kulturalne,

w tym między innymi:

Święto Szlaku Zabytków Techniki – Industriada,

Koncert SHOW OFF Fest,

Rodzinny Piknik Seniora,

Festiwal Miedzianka po Drodze,

Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy – Ulicznicy,

Parkowe Lato,

Rynek Kultury,

Festiwal Bachowski,

Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach,

koncert twórczości Norberta Blachy – Wesoły Wędrownik,

Teatralny Plac Zabaw,

Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Polish Happy Jazz Fest”.

fot. Enerjazzer

fot. M. Buksa / UM Gliwicefot. M. Buksa / UM Gliwice

fot. arch. UM Gliwice



Kino Amok z prestiżową dotacją

Kino Amok po raz drugi uzyskało dofinansowanie z programu

MEDIA Unii Europejskiej.

Wniosek gliwickiego kina Amok znalazł się na liście 13 projektów

z całej Europy wybranych do dofinansowania w ramach drugiej

edycji COLLABORATE TO INNOVATE - programu, który nagradza

wyróżniające się, innowacyjne i oparte na współpracy projekty

realizowane przez członków Europa Cinemas Network.

Dofinansowanie posłuży realizacji projektu ZEF Filmowa

Autostrada do Europy, w ramach którego zobaczymy w Gliwicach

więcej filmów ze Znakiem Jakości ZEF (Zespołu Edukatorów

Filmowych).

Wysokość dofinasowania wynosi 100 tys. euro.

Fot. M.Buksa/UM Gliwice



Gliwicki Budżet Obywatelski 2023

Do 14 września trwa głosowanie w ramach Gliwickiego

Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Można głosować na 130 projektów, w tym:

• 122 projekty dzielnicowe,

• 8 projektów ogólnomiejskich.

Wyniki głosowania poznamy 14 października 2022.



Trwają konsultacje zagospodarowania ul. Zwycięstwa  

Od 1 do 30 września trwają konsultacje

zagospodarowania ul. Zwycięstwa.

Konsultacje przeprowadzane są na platformie

decydujmyrazem.gliwice.pl

Konsultacje są skierowane do wszystkich

zainteresowanych. Każdy może wyrazić swoją

opinię i przedstawić oczekiwania wobec kształtu

i docelowych funkcji jednej z najbardziej

reprezentacyjnych ulic Gliwic.

fot. G. Ożga / 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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