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PREZYDENTA MIASTA GLIWICE W OKRESIE
od 9 czerwca do 14 lipca 2022 r.



100. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II RP

5 lipca, w ramach obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP, senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego

i Administracji Państwowej obradowali na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach.

Dyskutowano o roli samorządu terytorialnego w transformacji regionu śląskiego i zagłębiowskiego. Zauważono potrzebę wyposażenia

samorządów w nowe narzędzia wspomagające radzenie sobie z procesem transformacji oraz konieczność nowelizacji ustawy

o powstaniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu



Święto Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

2 lipca zorganizowano pierwszą edycję Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: „Kierunek GZM – Poznajmy się!”.

Na terenie GZM gminy zorganizowały ponad 90 wydarzeń. W Gliwicach odbyły się 2 imprezy:

• spacery po mieście z przewodnikiem pod hasłem „Jak Gliwice zyskały dostęp do morza – błękitno-zielony spacer po Gliwicach" 

(w 4 spacerach wzięło udział 85 osób z Gliwic i Śląska),

• pierwszą w tym roku edycję Gliwickiej Gry Rodzinnej pod hasłem „Poznaj Gliwice aktywnie".  Na starcie pojawiły się 54 drużyny, 

które pokonały ponad 10 km, wykonując dodatkowo 10 zadań specjalnych.

Fot. D. Nita-Grabiec/UM GliwiceFot. G. Ozga/UM Gliwice Fot. D. Nita-Grabiec/UM Gliwice



Decyzja środowiskowa dla obwodnicy miasta stała się ostateczna

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia „Zachodnia część obwodnicy miasta

Gliwice – odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego, w systemie

zaprojektuj i wybuduj”, stała się ostateczna.

Wartość przedsięwzięcia według umowy zawartej w 2019 roku to ok.

44,9 mln zł. Ostateczne koszty będą znacznie wyższe.

Planowany termin zakończenia realizacji – IV kwartał 2023 r.



PZO wdraża model gospodarki obiegu zamkniętego

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów (PZO) uruchomiło przy ul. Rybnickiej
nowoczesną i ekologiczną oczyszczalnię odcieków składowiskowych.

Z oczyszczonych odcieków powstają dwa produkty:

• retentat – koncentrat służący zwiększaniu produkcji biogazu,

• permeat – woda demineralizowana do celów przemysłowych.

Wartość inwestycji wyniosła 3,75 mln zł.

Pozostałe, wybrane działania PZO:

• przebudowa drogi technologicznej do budynku Centrum Edukacji Ekologicznej,

• udział w organizacji festynu rodzinnego dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 8
przy ul. Spacerowej 6,

• publikacja kolejnej, VI części videolekcji z cyklu „Spotkanie z Ekologią”,

• zakończenie projektu edukacyjnego z Politechniką Śląską, w ramach którego studenci
Wydziału Architektury, Katedry Sztuk Pięknych i Projektowych przygotowali prace
projektowe i studialne w obszarze ekologii.

Łączna wartość inwestycji PZO (realizacja oczyszczalni odcieków składowiskowych,
wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego, przebudowa drogi technologicznej)

sięga 10,7 mln zł.

fot. M. Buksa/UM Gliwice, PZO



„Gliwicka z głębin” – pierwszy zdrój miejski uruchomiony

7 lipca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uruchomiło pierwszą ogólnodostępną stację wody pitnej.

Do 12 lipca otwarto 4 stacje:

• na skwerze Doncaster,

• na gliwickim Rynku,

• przy Arenie Gliwice,

• przy dworcu PKP.

Woda pobierana jest z miejskich studni głębinowych. Jest najwyższej jakości, zdatna do bezpośredniego spożycia, zawiera podobny 

zestaw składników mineralnych co średniozmineralizowana woda butelkowana.

Fot. PWiK/ M. Buksa/ UM Gliwice



Zbiornik na Wójtowiance pomaga mimo trwającej budowy 

9 czerwca doszło w Gliwicach do intensywnych opadów deszczu.

Państwowa Straż Pożarna interweniowała w ponad 60 przypadkach.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Gliwice

podjęło 30 interwencji.

Łączna wysokość poniesionych strat to ponad 300 tys. zł.

Sytuacja w mieście w tym dniu była trudna z uwagi na intensywność

opadów, jednak w wielu miejscach zminimalizowano problem

podtopień podjętymi wcześniej działaniami w zakresie odwodnienia.

Będący w trakcie realizacji zbiornik na potoku Wójtowianka

ograniczył znacznie dopływ wody na kratę zlokalizowaną

przy ul. Nowy Świat.

Fot. mat. CRG

Fot. krzeminskifoto.com



Kolejne osunięcie hałdy przy ul. Pszczyńskiej

Od 25 czerwca 2021 r. do 9 czerwca 2022 r. osunięcie hałdy przy ul. Pszczyńskiej 4-krotnie zablokowało jezdnię.

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) regularnie wzywa Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.) oraz firmę Trakt Sp. z o.o. eksploatującą
hałdę do skutecznego zabezpieczenia skarpy.

Łączne koszty ZDM związane z odtwarzaniem terenu oraz usuwaniem skutków osunięć wyniosą ok. 56 tys. zł, z czego 22 tys. zł już

poniesiono w 2021 roku. ZDM wystąpił do SRK S.A. z roszczeniem zwrotu poniesionych kosztów.

Sprawa została zgłoszona do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice oraz do Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach wraz z wnioskiem o ukaranie sprawcy zdarzenia związanego z osunięciem się skarpy.



Brak odpowiedzialnych za zanieczyszczenie wód Kanału Gliwickiego

Prezydent Gliwic Adam Neumann pismem z dnia 13 maja 2022 r. zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Marka Gróbarczyka o zintensyfikowanie działań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zmierzających

do zapobiegania zanieczyszczania środowiska.

W odpowiedzi na pismo prezydenta Krzysztof Woś, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poinformował, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) podjął natychmiastowe działania w sprawie

zanieczyszczenia wód Kanału Gliwickiego. RZGW dokonał m.in. uzgodnień z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Gliwicach „w kwestii ewentualnie prowadzonych prac przez zarządcę kąpieliska leśnego oraz kompleksu basenowego „Olimpijczyk”,

w efekcie których mogłoby dojść do zanieczyszczenia Potoku Leśnego, a następnie wód Kanału Gliwickiego”.

Nie stwierdzono wpływu działań zarządcy Kąpieliska Leśnego oraz kompleksu basenowego „Olimpijczyk” na wody Kanału

Gliwickiego.



Zmarła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej

16 czerwca zmarła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Funkcję prezydenta pełniła od 2010 roku.

Od 1 lipca do czasu wyboru nowego prezydenta obowiązki

włodarza Rudy Śląskiej pełni Jacek Morek.

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, wyznaczył

datę przedterminowych wyborów na niedzielę 11 września.



Spotkania prezydenta i członków kierownictwa miasta (1)

8 czerwca w gliwickim Ratuszu zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok wziął udział w dyskusji w ramach projektu „Miasta Idei”,

poświęconej przyszłemu kształtowi ścisłego centrum Gliwic. Spotkanie zorganizowała Gazeta Wyborcza.

14 czerwca zastępczyni prezydenta Gliwic Ewa Weber wzięła udział w XIV edycji #smartCity2022 Forum.

23 czerwca zastępczyni prezydenta Gliwic Ewa Weber wzięła udział w konferencji „Miasta w Internecie”, podczas której przedstawiła

rozwiązania Miasta Gliwice w obszarze nowoczesnych technologii i cyberbezpieczeństwa.

Fot. D. Nita-Garbiec/ UM w Gliwicach Fot. Fb E.Weber



Spotkania prezydenta i członków kierownictwa miasta (2)

23 czerwca prezydent Gliwic Adam Neumann wziął udział w V Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, organizowanym wspólnie

z XXVII Kongresem Techników Polskich przez Politechnikę Śląską.

24 czerwca prezydent Gliwic Adam Neumann spotkał się z Cesare Benedettim, związanym z Gliwicami kolarzem grupy BORA-

hansgrohe.

Fot. D. Nita-Garbiec/ UM w Gliwicach



Udział prezydenta i członków kierownictwa miasta w WUF 11

W dniach 28 – 29 czerwca prezydent Gliwic Adam Neumann wraz ze swoją

zastępczynią Ewą Weber wzięli udział w 11 Światowym Forum Miejskim

w Katowicach (WUF 11).

Zaakcentowano tematy:

• Planu Działań dla Miast,

• porozumienia na rzecz ciepłownictwa i prądu,

• wdrożenia kierunków rozwoju sportu współczesnego miasta.

Fot. ZMP

Fot. K. Zaręba-Majcher



Zakończył się cykl spotkań prezydenta z mieszkańcami

28 czerwca odbyły się dwa ostatnie spotkania z cyklu spotkań prezydenta z mieszkańcami w ramach projektu KIERUNEK-DZIELNICE.

Od 5 maja prezydent Gliwic Adam Neumann odbył 20 spotkań z mieszkańcami wszystkich gliwickich dzielnic, w których uczestniczyło 

łącznie ponad 600 osób.

Fot. G.Ożga/UM Gliwice



116 urodziny pani Tekli

10 czerwca prezydent Gliwic Adam Neumann wraz ze swoją zastępczynią Ewą Weber złożyli życzenia urodzinowe pani Tekli Juniewicz, 

najstarszej mieszkance Gliwic, Polski oraz drugiej najstarszej żyjącej osobie na świecie.

Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice



Wyprawa na Hel dla gliwickiego hospicjum

W dniach 10 – 17 czerwca Ala, Hania, Karolina, Adrian, Bartek, Dawid, Filip, Kacper, Kuba

i Joachim - grupa 10 uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21

im. H. Sienkiewicza w Gliwicach wraz z nauczycielką Anną Guzek oraz czwórką rodziców pokonali

na rowerach ponad 700 km przejeżdżając trasę z Gliwic na Hel.

Celem wyprawy była zbiórka pieniędzy dla Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.

Dotychczas uzbierano 30 120 zł. Zbiórka pieniędzy na portalu zrzutka.pl trwa do końca sierpnia.

fot. A. Guzek, D. Nita-Grabiec/UM Gliwice



Wydarzenia sportowe

11 czerwca na arenie lekkoatletycznej przy ul. Syriusza

obyły się Indywidualne Mistrzostwa Śląska

Młodzików w lekkiej atletyce.

19 czerwca na arenie lekkoatletycznej przy ul. Syriusza

obyło się IV Grand Prix Gliwic w lekkiej atletyce.

25 czerwca w hali sportowej przy ul. Jasnej 31 odbyły

się uroczystości związane z 20-leciem Gliwickiego

Uczniowskiego Klubu Sportowego GUKS Carbo,

w ramach których zorganizowano kilkanaście meczy

bokserskich.

3 lipca zakończyła się 28. edycja Wielkiego Finału

Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce

im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving.

W turnieju wzięły udział 192 drużyny z całej Polski.

fot. A. Oksztul / piast.gliwice.pl

Fot. M. Buksa/ UM w GliwicachFot. M. Buksa/ UM w Gliwicach



Imprezy kulturalne

12 czerwca na alei Przyjaźni odbył się Skup Kultury – największy w regionie kiermasz kulturalny.

17 czerwca w ruinach teatru Victoria odbył się koncert Trio Bastarda i Holland Baroque.

19 czerwca na tarasie Willi Caro Zespół Muzyki Salonowej Eleganza zainaugurował cykl koncertów 

na wolnym powietrzu. 

21 czerwca w Teatrze Miejskim wystawiono spektakl dyplomowy „Kandydatki na żonę”, w którym 

zagrali tegoroczni absolwenci Państwowego Policealnego Studium Zawodowego Wokalno-

Baletowego w Gliwicach.

25 czerwca przy parku Chrobrego odbył się koncert Gorączka Świętojańskiej Nocy.

8 lipca w Willi Caro odbył się wernisaż wystawy „Uniwersum” Wojciecha Siudmaka.

fot. M. Buksa / UM Gliwice

fot. mat. pras. PPSZW-B w Gliwicachfot. Eleganza fot. G. Ożga / UM Gliwicefot. G. Ożga / UM Gliwice



Informacja pisemna o pracy prezydenta miasta w BIP

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



Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

telefon: +48 32/239-11-82

e-mail: pm@um.gliwice.pl
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