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Gliwice, 6 października 2022 r. 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 8 września 2022 roku 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 186 zarządzeń wykonawczych, 
2 zarządzenia organizacyjne oraz 2 polecenia służbowe. 

W szczególności: 

88 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Dotyczyły one głównie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, zbycia, 
ustanowienia służebności, nieskorzystania z prawa pierwokupu oraz opublikowania 

wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

Ponadto w okresie od 6 września 2022 r. do 30 września 2022 r. Miasto realizowało 

3 umowy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa. Kwota środków finansowych zabezpieczonych na realizację 

zadania w miesiącu wrześniu br. wyniosła 1.099.840,00 zł. W ramach umów możliwa była 

pomoc 574 osobom. 

10 zarządzeń dokonujących zmian w budżecie miasta, m.in.: 

• przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 1.067,40 zł i zwiększenie 
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, celem zabezpieczenia 
wkładu własnego miasta na zakup budek lęgowych, realizowanych w ramach Gliwickiej 
Inicjatywy Lokalnej; 

• przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w wysokości 25.929,00 
zł i zwiększenie w dziale 852 – Pomoc społeczna, na wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 344.605,00 zł na: 

− wypłatę dodatku w  wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego  
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 
w środowisku (235.169,00 zł), 

− zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego 
programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 
2020-2022 (79.380,00 zł), 

− dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów, zgodnie  z art. 90d i art. 90e ustawy  o systemie oświaty  
(30.056,00 zł); 

• zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 218.000,00 zł 
przeznaczonych na: 

− opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (8.000,00 zł), 

− dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 
ustawy o pomocy społecznej (30.000,00 zł), 

− dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 
4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, 
zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy (180.000,00 zł); 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 608.897,36 zł na: 
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− organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (67.168,00 zł), 

− finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia/środowiskowych domów 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (30.264,00 zł), 

− opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia  zdrowotnego,  o  których  mowa  w  art.  66  ust.  1  pkt  17,  18  i  24,  
w związku  z  art.  86  ust  1  pkt  4  i  7  oraz  ust.  3  ustawy  o  świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (334.509,00 zł), 

− opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 28-
28b, art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, w związku z art. 33 ust. 2 ustawy o  świadczeniach 
rodzinnych,  z  art.  9  ustawy  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów 
(10.686,00 zł), 

− realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
oraz  z  załącznika  nr  1  do  Krajowego  Programu  Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na rok 2022, ustanowionego Uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia  
21 grudnia 2021 r. – tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie (7.190,00 zł), 

− sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji 
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium 
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (18.152,60 zł), 

− zwrot kosztów procesu na rzecz powoda określonych postanowieniem Sądu 
Rejonowego w Gliwicach sygn. akt II C 1263/19 z dnia 12 maja 2022 r.; kosztów 
procesu na rzecz pozwanej Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie 
zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy sygn. akt I C 590/22 
z dnia 13 kwietnia 2022 r.; nieuiszczonych kosztów  sądowych na rzecz Skarbu  
Państwa – Sądu Rejonowego w Gliwicach określonych postanowieniem Sądu 
Rejonowego w Gliwicach sygn. akt II C 896/19 z dnia 27 czerwca 2022 r. (5.576,76 
zł), 

− doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 
wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze 
przez jednostki organizacyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
(61.000,00 zł), 

− wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych 
dla funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
(74.351,00 zł); 

• zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 558,60 zł przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których 
mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24, w związku z art. 86 ust 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

• zwiększenie planu dotacji celowych z funduszy celowych o kwotę 101.412,00 zł z: 

− Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w placówkach oświatowych 
(91.162,00 zł), 

− Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (10.250,00 zł); 

• zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o kwotę 4.784.956,16 zł 
z przeznaczeniem na: 
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− zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej 
konfliktem  wojennym  Ukrainy  na  podstawie  art.  12  ustawy  z  dnia  12  marca  
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa (1.307.180,00), 

− wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł 
obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (155.754,00 zł), 

− wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 
(2.100.112,00), 

− nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL (6.023,66 zł) oraz wykonanie zdjęcia 
osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (12.577,50 zł), 

− wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy (4.444,00 zł), 

− wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy (4.394,00 zł), 

− realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, 
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 
(1.193.090,00 zł), 

− zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego mającego pod opieką 
więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy, na podstawie art. 25 ust. 3c ustawy 
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy  obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  
zbrojnym na terytorium tego państwa (1.381,00 zł). 

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Gliwice wynosi: dochody 
1.592.867.074,71 zł, wydatki 1.841.289.859,61 zł. 

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej przyjęto: 

• 104 zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

• 71 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

• 59 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

• budowę budynku usług komercyjnych (handlowo-usługowego) przy ul. Tarnogórskiej 
wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, obejmującą m.in. wewnętrzny układ 

komunikacyjny, 59 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 

2 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, 

• budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 250 kW na dachu hali handlowo-usługowej 
marketu Kaufland przy ul. Pszczyńskiej 64, 

• budowę dwóch budynków przemysłowych z zapleczami socjalno-biurowymi oraz 

budynku portierni wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz 

towarzyszącą, obejmującą m.in. parkingi łącznie dla 198 samochodów osobowych, 
w tym 10 dla osób niepełnosprawnych, a także 3 miejsca postojowe dla samochodów 

ciężarowych, w ramach inwestycji obejmującej budowę zespołu magazynowo-
usługowo-produkcyjnego w rejonie ul. Kozielskiej, 

• budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (89 lokali mieszkalnych) 

zlokalizowanych pomiędzy ulicami Dolną i Pocztową wraz z zagospodarowaniem terenu 

obejmującym m. in. 94 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ramach 

dwóch niezależnych parkingów, 

• budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (20 lokali mieszkalnych) z częścią 

usługową i sześcioma wbudowanymi garażami (dwustanowiskowymi) w parterze 

3 



 
 

 

         
     

          

            
         

    

       

         

            

       

       

       

        

          
     

              
    

         

             
               

           
        

        
   

          
          

 

        
        

         
      

          
     

      

            
      

   

           
          

   

            
          

      

PM.0057.7.2022 
UM.1026397.2022 

budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, 11 miejscami postojowymi dla 

samochodów osobowych przy ul. Kormoranów, 

• budowę 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

Wydano 4 decyzje o pozwoleniu na budowę i przyjęto 14 zgłoszeń robót budowlanych 

na wykonanie przebudowy instalacji gazowej, co potwierdza stałe zainteresowanie zmianą 

sposobu ogrzewania na ekologiczne. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

• 16 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

• 64 opinie w sprawie przeznaczenia - dla dzierżaw, służebności, sprzedaży, itp., 

• 1 wypis i wyrys ze studium, 

• 19 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

• 66 zaświadczeń dotyczących ustaleń planu miejscowego, 

• 4 informacje o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

• 19 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice, 

• 1 decyzję w sprawie ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - na wniosek, 
na kwotę 54.972,00 zł, 

• 1 decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 100 000,00 zł. Dochód z renty planistycznej w okresie 

sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. wynosi 4 694,00 zł. 

W Wydziale Planowania Przestrzennego obecnie prowadzone są 23 procedury dotyczące 
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 3 procedury 

dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nowe 

Studium i zmiana Studium). 

Zmiana studium dla obszaru składowiska odpadów została uchwalona i dokumentacja 

planistyczna została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego do sprawdzenia pod względem 

prawnym. 

Do Wydziału Planowania Przestrzennego wpłynęły 3 wnioski o sporządzenie lub zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 4 wnioski o wydanie opinii 
w sprawie projektu robót geologiczno-inżynierskich, 3 wnioski o wydanie opinii w sprawie 

prowadzonych postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

1 wniosek o wydanie opinii w sprawie opracowań urbanistycznych sporządzonych przez 

samorząd województwa i gminy sąsiednie. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na Inżyniera Kontraktu -
termomodernizacja i modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 

przy ul. Kozielskiej 39, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na konserwację i eksploatację 

oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Gliwice na terenie Miasta Gliwice 

na lata 2022-2023, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na audyt techniczny oraz audyt 
operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice (2) Cz. II - Audyt operacyjny 

hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice – postępowanie unieważnione. 
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Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

• MZUK: 
− zagospodarowanie części terenu działki 75/1, obręb Stare Miasto na cele sprzedaży 

sezonowej za kwotę 107.625 zł, 

− wykonanie 2 etapu i zakończenie modernizacji ścian elewacji pawilonu historycznego 

Palmiarni za kwotę 2.275.500 zł, 

− wykonanie modernizacji niecek basenowych, wykonanie nowej powłoki folii 
basenowej za kwotę 139.033,50 zł oraz modernizacja wejścia na zjeżdżalnię krytej 
pływalni Mewa za kwotę 90.528 zł, 

− wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingu wraz oświetleniem 

przy  ul.  Przedwiośnie,  na  działkach  1515  i  1517 obręb Sośnica  za  kwotę  

432.219,15 zł, 

− modernizacja siłowni zewnętrznej przy al. Sikornik za kwotę 107.398,06 zł, 

− modernizacja siłowni zewnętrznej przy ul. Gwiazdy Polarnej/Syriusza za kwotę 

85.066,66 zł, 

− modernizacja siłowni zewnętrznej przy ul. Magnolii za kwotę 55.937,71 zł, 

− budowa street workout parku przy ul. Niezapominajki za kwotę 109.532 zł (GBO), 

− montaż 10 ławek w Lesie Komunalnym za kwotę 12.000 zł (GBO). 

• Technopark: 

− spółka oddała do użytku Inkubator Nowoczesnych Technologii, którego budowa 

została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu 

„Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii” wyniosła 8.123.672,49 zł, z czego 

dofinansowanie wynosiło 5.067.574,96 zł. Z uwagi na duże zainteresowanie 
najemców obecnie budynek jest wynajęty już w blisko 70%. 

• PKM: 

− spółka zawarła umowę, której przedmiotem jest dostawa oraz montaż 99 systemów 

kontroli trzeźwości kierowcy w autobusach. Termin realizacji umowy - 30 listopada 

2022 r. 

• GAPR: 

− spółka córka, tj. Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego 

Sp. z o. o., rozpoczęła realizację kontraktu polegającego na wykonaniu paneli 
strukturalnych służących do budowy jednego z modułów międzynarodowej stacji 
kosmicznej pod nazwą Lunar Gateway. Nowa stacja kosmiczna za kilka lat zostanie 

umieszczona na orbicie okołoksiężycowej. Kontrakt jest realizowany dla 

francuskiego koncernu kosmicznego Thales Alenia Space, a całość finansuje 
Europejska Agencja Kosmiczna. Warto podkreślić, że kontrakt na produkcję paneli 
dla stacji kosmicznej Lunar Gateway jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem 

Thales Alenia Space oraz Śląskiego Centrum Naukowo - Technologicznego 

Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. Wcześniej spółka wytwarzała panele strukturalne 

do budowy dużych geostacjonarnych satelitów telekomunikacyjnych, które już 

zostały wyniesione w przestrzeń kosmiczną lub ich wyniesienie jest zaplanowane 

w najbliższym czasie. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

• Imprezy kulturalne zrealizowane przez samorządowe instytucje kultury: 
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Centrum Kultury Victoria: 

− 9 września 2022 r. - Festiwal Czekolady, 
− 10 września 2022 r. – „Spacer ze Styczyńskim” w ramach Śląskiej Drogi 

do Niepodległości, 
− 13-29 września 2022 r. - kreatywne zabawy taneczno-ruchowe, 
− 17 września 2022 r. - warsztaty muzyczne dla dzieci „Mini Nutki dla najmłodszych”, 
− 22 września 2022 r. - wernisaż wystawy Pouring Doroty Karch (wydarzenie 

zrealizowane w ramach programu Start-up Kulturalny), 
− 22 września 2022 r. - Czwartek Jazzowy z gwiazdą - Włodzimierz Nahorny Trio Feat. 

Piotr Schmidt, 
− 25 września 2022 r. - Podwieczorki muzyczne w Willi Caro -„Dźwiękowe etno-

podróże”, 
− 29 września 2022 r. – wystawa „Gliwice 1917 – 1922” w ramach Śląskiej Drogi do 

Niepodległości, 
− 9-30 września 2022 r. - True Tone Festival, 
− 1 października 2022 r. – odbyła się 15. edycja ArtNocy, czyli nocy otwartych galerii, 
− 1 października 2022 r. - Robotyka dla smyka – warsztaty programowania dla dzieci, 
− 1 października – 30 listopada 2022 r. - Jesienne Warsztaty z „Victorią”. 

Teatr Miejski: 

− trzy sztuki znalazły się w finale konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza 

Różewicza: „Feblik” Małgorzaty Maciejewskiej, „Mama ma szorstkie ręce” Jolanty 

Fainstein-Pasternak, „XYZ” Krzysztofa Szekalskiego. Laureata I edycji Konkursu 

poznamy w trakcie uroczystości, która odbędzie się 13 listopada 2022 w Teatrze  

Miejskim w Gliwicach, 
− 17 września 2022 r. - 12. Noc Teatrów GZM, 
− 19 września 2022 r. - powrót cyklu teatralnych spotkań dla seniorów, 
− 1-2 października 2022 r. - „Zaczarowany świat operetki”,. 

Kino studyjne Amok: 

− 14 września w ramach 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni gliwickie 

kino AMOK otrzymało Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii 
Debiut Roku, 

− 9-18 września 2022 r. - Konfrontacje filmowe, 
− 24 września – 2 października 2022 r. - 9. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino 

Dzieci. 

Muzeum: 

− 12-18 września 2022 r. - Jubileuszowa, XX edycja Gliwickich Dni Dziedzictwa 

Kulturowego - „Ostropa. Od podmiejskiej wsi do dzielnicy Gliwic. Ciągłość tradycji” 

oraz od 12 września do 7 października 2022 r. – wystawa, 
− 16 września – 30 października 2022 r. - Bogdan Dziworski. "Przestrzenie pomiędzy". 

Wystawa fotografii, 

Miejska Biblioteka Publiczna: 

− 19 września 2022 r. - „Ku wdzięczności za…” spotkanie autorskie z Danutą Bulą, 

− 19 września -15 listopada 2022 r. - Haczyk – Gliwickie Spotkania Literackie, 

− 20 września 2022 r. - Anna Biknot - spotkanie autorskie, 

− 27 września 2022 r. - Ludwika Włodek– spotkanie autorskie, 

− 29 września 2022 r. - „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Biblioforum”, 
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− 30 września 2022 r. - Łukasz Dębski – spotkanie autorskie, 

− 1 października 2022 r. - 8. Noc Bibliotek - „To się musi powieść”. 

• Wydarzenia sportowe: 

− 8 września 2022 r. - dwa mecze ćwierćfinałowe Mistrzostw Świata w siatkówce 

mężczyzn odbywające się w Arenie Gliwice, w tym mecz Polska - USA zakończony 

zwycięstwem naszej reprezentacji 3:2, 
− 10  września  w  hali  przy  ul.  Jasnej  31  zakończyły  się  XVII  Międzynarodowe  

Mistrzostwa Śląska Kobiet w boksie. 

Inne ważniejsze wydarzenia i informacje: 

• Wniosek inwestycyjny budowy nowego budynku Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach 

uzyskał  pozytywną  opinię  w  ramach  oceny  celowości  inwestycji. Opinia o celowości 
inwestycji uzyskiwana jest za pośrednictwem Instrumentu Oceny Wniosków 

Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Pozytywna opinia umożliwia ubieganie 

się o uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa na realizację inwestycji 
oraz przeniesienie i rozszerzenie o nowe świadczenia kontraktu z NFZ do nowej 
siedziby. 

• 8 września 2022 r. wystąpiły w Gliwicach burze z intensywnymi opadami deszczu. 
W związku z tym Państwowa Straż Pożarna interweniowała w ponad 30 przypadkach. 

• 13 września Siedzibę Straży Miejskiej w Gliwicach odwiedzili europejscy delegaci sądów 

karnych z Niemiec, Bułgarii oraz  przedstawiciel  Sądu  Rejonowego  z  Gliwic.  Wizyta  

odbyła się w związku z programem wymiany stażowej Europejskiej Sieci Kształcenia 

Kadr Wymiaru Sprawiedliwości. 
• W dniach 19-20 września w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej 

przy ul. Konarskiego odbyły się targi edukacyjne: Śląski Salon Maturzystów. 
Zorganizowano spotkania z ekspertami dotyczące egzaminu dojrzałości, a uniwersytety 

i uczelnie z całego kraju zaprezentowały swoją ofertę i warunki rekrutacji. 
Organizatorami wydarzenia byli Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz Politechnika 

Śląska. Gospodarzem wydarzenia był rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. 
inż. Arkadiusz Mężyk. Impreza obyła się pod patronatem prezydenta Gliwic Adama 

Neumanna. 
• 23 września jubileusz 70-lecia istnienia uroczyście obchodziła gliwicka samochodówka 

czyli obecny Zespół Szkół Samochodowy w Gliwicach przy ul. Kilińskiego. 
• 27 września odbyło się uroczyste przekazanie instalacji fotowoltaicznej w Domu 

Dziecka nr 1 przy ul. Toszeckiej 25. System ufundowała i zainstalowała na wskazanej 
przez władze Gliwic siedzibie Domu Dziecka nr 1 olsztyńska firma Corab. W przyjęciu 

instalacji brał udział prezydent Gliwic Adam Neumann. 
• 30 września jubileusz 30-lecia istnienia uroczyście obchodził Zespół Szkół 

Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach. 

(-) Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 

Załącznik: 

Plik prezentacji Prezydenta Miasta będący integralną częścią niniejszej informacji. 
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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