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Gliwice, 25 marca 2021 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 18 lutego 2021 roku 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 173 zarządzenia wykonawcze i 3 zarządzenia 
organizacyjne. 

W szczególności: 

23 zarządzenia z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Dotyczyły one głównie przeznaczenia nieruchomości: do wydzierżawienia, do zbycia, 
ustanowienia służebności przesyłu, nabycia nieruchomości do zasobu gminnego, publikacji  
wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata. 

7 zarządzeń Prezydenta Miasta dokonujących zmian w budżecie miasta, m.in.: 

 przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 311.354,00 zł i zwiększenia 
w działach: 

700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 6.668,00 zł na rozbiórkę części targowiska 
miejskiego na styku ulic: Lipowej i J. Poniatowskiego, 

750 – Administracja publiczna – o kwotę 188.450,00 zł celem uzupełnienie środków 
na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice, 

758 – Różne rozliczenia – o kwotę 87.294,00 zł na spłatę długów spadkowych, 
odziedziczonych przez miasto z mocy ustawy, 

851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 28.942,00 zł na wypłatę jednorazowego odszkodowania 
w wyniku przejęcia zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu nr 1, na podstawie zawartej 
ugody między stronami; 

 przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w wysokości 237.359,00 zł 
i zwiększenie w dziale 710 – Działalność usługowa na wynagrodzenia w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 107.428,00 zł na realizację 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; 

 zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 6.313,00 zł, 
na dofinansowanie utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 292.851,00 zł, na: 

 realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 
(189.742,00 zł), 

 finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (221,00 zł), 

 realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (2.580,00 zł), 

 wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 
pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (18.437,00 zł), 

 wypłatę należności dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej, w związku ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych (81.871,00 zł); 
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 zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 2.382,00 zł na wynagrodzenia osób realizujących zadania, wynikające z ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, tj. akcja kurier i świadczenia 
na rzecz obrony kraju; 

 zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 18.014,00 zł z Funduszu Pracy na realizację 
robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 21 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. 

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.498.313.281,72 zł, a plan wydatków 
1.846.468.177,21 zł.  

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej: 

przyjęto: 

 51 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

 78 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

 147 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

 przebudowę i zmianę sposobu użytkowania I piętra oraz poddasza w budynku biurowym 
celem adaptacji na 11 lokali mieszkalnych przy ul. Górnych Wałów 30, 

 rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynki 
mieszkalno-usługowe (42 lokale mieszkalne) dwóch budynków poszpitalnych położonych 
przy ul. T. Kościuszki 44 i 46, 

 budowę sieci wodociągowej w ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kochanowskiego  
i ul. Jana Pawła II wraz z budową przyłączy w ul. Nowy Świat, 

 budowę budynku handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na 
terenie Parku Usługowo - Handlowego Arena Biznesu przy al. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego, 

 budowę 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta, 

Ponadto wydano 57 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 14 zgłoszeń robót 
budowlanych na wykonanie przebudowy instalacji gazowej co potwierdza zainteresowanie 
zmianą ogrzewania na ekologiczne. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

 3 zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice, 

 24 opinie w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

 28 opinii w sprawie przeznaczenia - dla dzierżaw, służebności i sprzedaży itp., 

 27 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

 93 zaświadczenia dot. ustaleń planu miejscowego, 

 19 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

 1 wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, 

 5 informacji publicznych, 

 2 decyzje o warunkach zabudowy, 
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 1 decyzję ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego 

W  Wydziale PP  obecnie prowadzonych jest 16 procedur planistycznych. 

W ww. okresie wpłynęły 2 wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

W dniu 8 marca 2021 r. opublikowano nową stronę Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej (https://msip.gliwice.eu). Strona  jest  zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. Nowością są wyszukiwarki, 
które umożliwiają wyszukiwanie informacji o wybranych obiektach dostępnych w bazie 
MSIP bez konieczności przechodzenia do części mapowej systemu. 

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 200 000,00 zł. 

Dochód z renty planistycznej w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r. 
wynosi 9 240,00 zł. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych, w trybie starej ustawy Prawo zamówień 
publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

 przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy 
rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej, 

 przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy 
rowerowej na odcinku od istniejącej trasy rowerowej w rejonie stacji Trynek do ul. 
Kujawskiej, 

 przetarg nieograniczony na przebudowę kładki dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego 
i Dolnej Wsi, 

 przetarg nieograniczony na kompleksową analizę systemu kanalizacji deszczowej 
w zlewniach na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Gliwice z usługą 
wykonania operatów wodnoprawnych i uzyskania zgód wodnoprawnych, 

 przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej - Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A,  

 postępowanie na podstawie rozdziału 6 ustawy pzp na obsługę prawną wybranych 
wydziałów w latach 2021-2023, 

 zamówienie z wolnej ręki na standaryzację w sektorze Teleinformatyki w Miejskich 
Jednostkach Organizacyjnych Miasta Gliwice poprzez wdrożenie rozwiązań Data Center – 
etap II i III, 

 postępowanie w trybie zapytania o cenę na utrzymanie czystości w budynkach 
administrowanych przez Urząd Miejski w Gliwicach w okresie 12 miesięcy, 

 unieważniono przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych 
oraz wykonanie systemu kontroli dostępu; 

w trybie nowej ustawy rozstrzygnięto m.in.: 

 tryb podstawowy, bez negocjacji na obsługę prawną wydziałów BOI, BR, AB, GE, KD, 
KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023, 

 tryb podstawowy, bez negocjacji na wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz 
z opracowaniem ortofotomapy, 

 w trybie umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie miasta - część 
I – ulica: Batorego, Jasińskiego, Wielicka. 
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Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

 ŚCL S.A. - Spółka 1 marca br. zakończyła zadanie kompleksowej modernizacji parteru 
budynku A. Całość powierzchni parteru, która została poddana modernizacji, jest 
wynajmowana na cele biurowe i stanowi źródło przychodów Spółki. Koszt inwestycji 
to 373 776,50 zł netto. 

 PWIK Sp. z o.o. - 26 lutego br. zakończono drugi etap jednej z poważniejszych inwestycji 
ujętej w wieloletnim planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, który wykonywany jest między innymi z dofinansowaniem Miasta 
Gliwice,  czyli inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bojkowskiej 
w Gliwicach. W ramach tego etapu ułożono 2 383,03 mb nowego kanału sanitarnego 
fi 500 mm wzdłuż ulicy Bojkowskiej, który jest strategiczny dla potrzeb dalszego rozwoju 
południowych obszarów Gliwic (infrastruktura, która tam do tej pory funkcjonowała jest 
już wykorzystana w pełni swoich możliwości). Inwestycja kosztowała 8 782 631,11 zł 
netto. W roku 2021 wykonany będzie ostatni etap tej inwestycji - tj. przebudowa 
kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Marii Curie Skłodowskiej. 
Realizacja tego etapu już się rozpoczęła, obecnie przygotowywane są dokumenty formalne 
związane z wejściem w teren i organizacją placu budowy. 

 ŚSM Sp. z o.o. - Zakończono zadanie pn.: „Standaryzacja w sektorze Teleinformatyki 
w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Miasta Gliwice poprzez wdrożenie rozwiązań 
Data Center – etap I”, w ramach którego przygotowano MJO do wdrożenia standaryzacji 
poprzez przeprowadzenie w MJO inwentaryzacji oraz przygotowano infrastrukturę 
do świadczenia usług Data Center umożliwiających wdrożenie standaryzacji w MJO. 

 SM nr 4 - Zakupiono stetoskop elektroniczny Ekuore za 2.499,00 zł. 
 GAPR Sp. z o.o. - Od 1 kwietnia uruchomione zostanie tymczasowe pomieszczenie 

kierowania lotami i elektroniczny system poboru opłat lotniskowych, w związku z tym 
lotnisko będzie otwarte w godzinach 7.00 - 21.00 i GAPR przejmie kierowanie lotami. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne: 

 Wystawa tygodnika satyrycznego "Szpilki" - wernisaż odbył się 12 marca, wystawa trwa 
do 11 kwietnia - Galeria „Melina”, Częstochowska 16 - zadanie realizowane w ramach 
GBO na 2021 - dzielnica Politechnika przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury 
„Melina” 

 20 marca 2021 r. - Festiwal Winter Reggae, CKS Mrowisko, transmisja online w mediach 
społecznościowych. Wystąpiła Cała Góra Barwinków oraz Dubska. 

Przedsięwzięcia realizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach: 

 Wystawa rysunku satyrycznego "Samolot - Lotnisko - Latanie" - 1-31 marca 2021 r., 
Biblioteka Centralna. 

 Spotkanie online "Dzieje gliwickiego lotniska" – 7 marca 2021 r. 

 Wielkanocne warsztaty kreatywne online "Wełniane kurczaczki" – 10 marca 2021 r.; 
Wieńce wielkanocne – 16 marca 2021 r.; Wielkanocne koszyki – 23 marca 2021 r. 

 Od 20 marca 2021 r. wszystkie placówki biblioteczne w soboty są nieczynne do 
odwołania. 

Teatr Miejski w Gliwicach: 

 Premiera spektaklu „Powrót” – 27 lutego 2021 r. 
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 W okresie od 19 lutego do 20 marca wznowiono spektakle: „Dwunastu gniewnych ludzi”, 
„Miłość w Leningradzie” i „Przygody Tomka Sawyera”. 

 Od 20 marca Teatr zamknięty dla widzów. 

Kino studyjne „Amok”: 

 Koncert ADELA - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej 
All'Improviso w Gliwicach – 3 marca 2021 r. 

 "Kultura filmowa prowincji górnośląskiej" - promocja książki Urszuli Biel oraz film 
"Higiena małżeńska" – 12 marca 2021 r. 

 Dziecięcy Salonik Filmowy: "Ślimak i wieloryb", "Ośmiornica", "Tygrysek", "Uciekające 
ciastko" – 14 marca 2021 r. 

 Sztuka na ekranie "Gauguin z National Gallery w Londynie" – 14 marca 2021 r. 

 Wznowiono seanse dla seniora.  

 Od 20 marca działalność kina zostaje zawieszona. 

Muzeum w Gliwicach: 

 Na wniosek dyrektora Muzeum w Gliwicach uchwalą nr XXIII/460/2021 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. nadano nazwę „Franza Honioka" skwerowi 
zlokalizowanemu wokół masztu Radiostacji Gliwickiej. 

 Warsztaty online "Jak zrobić linoryt?" – 27 lutego 2021 r., 20 marca 2021 r. 

 Wykład online w ramach cyklu: Mistrz i Małgorzata od kuchni. Opowieści o Żydach 
górnośląskich - Na zakupach w sklepie Arthura Timendorfera -  11 marca 2021 r. 

 Warsztaty online - Jajeczka sitwem zdobione – 13 marca 2021 r. 

 Wystawa "Fedruję śląski krajobraz.... Rafał Malczewski - Antoni Wieczorek" - ekspozycje 
dostępne do 12 kwietnia 2021 r. 

 Wystawa "Śląsk w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka" - ekspozycja dostępna do 12 
kwietnia 2021 r. 

 Warsztaty online - Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych. Z wizytą we wsi Juszczyna – 
20 marca 2021 r. 

 Wykład online w ramach cyklu: Mistrz i Małgorzata od kuchni. Opowieści o Żydach 
górnośląskich - Historia Salo Brauera - górnośląskiego karczmarza wagabundy i jego 
rodziny – 25 marca 2021 r. 

Stacja Artystyczna Rynek, zadanie realizowane przez Stowarzyszenie GTW: 

 5 marca - Finisaż wystawy "Jura opowieści" prezentującej fotografie autorstwa Radosława 
Czapli. Spotkanie z autorem. 

 8 marca - wernisaż wystawy  Simple chic / wystawa fotografii Jolanty Zygmunt-Więzik 
(wystawa potrwa od 8 marca do 11 kwietnia). 

 2 marca do 2 kwietnia - Konkurs "Wielkanocna pisanka" - dla dzieci 7-10 lat oraz 
dorosłych. Rozstrzygniecie 7 kwietnia. 

Imprezy sportowe: 

 19 i 21 lutego 2021 r. – eliminacje do EuroBasketu 2022 w Arenie Gliwice. Koszykarska 
drużyna Polski zagrała z reprezentacjami Hiszpanii (przegrana) i Rumunii (zwycięstwo). 
Polacy awansowali do Mistrzostw Europy. 
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 27-28 lutego 2021 r. – 29. Turniej Szermierczy Muszkieter Trophy. W imprezie 
odbywającej się w CSK „Łabędź” wzięło udział ok. 450 zawodników. 4 zawodników  
reprezentujących  gliwickie kluby szermiercze zajęło 1 miejsce w swoich kategoriach 
wiekowych, Gliwiczanie zdobyli również srebrne i brązowe medale. 

 7 marca 2021 r. - Finał Halowej Ligi Podokręgu Zabrze. Impreza odbywała się  w Małej 
Arenie Gliwice. W meczach piłkarskich wzięło udział około 300 dzieci w kategoriach: 
żaki, orliki, młodziki i trampkarze. 

 10-14 marca 2021 r. - Finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Koszykówce do lat 19 na 
Małej Arenie Gliwice. Mistrzem Polski została drużyna GTK Gliwice. 

 13-14 marca 2021 r. - 4. Grand Prix Polski Weteranek i Weteranów w Gliwicach. 
W zawodach zorganizowanych przez Śląski Związek Tenisa Stołowego wzięło udział 
około 230 weteranek i weteranów. Impreza odbyła się w CSK „Łabędź”. 

 16 marca 2021 r. - Inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Sportu. Po wejściu w życie 
nowych kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku struktura Rady Sportu 
została nieznacznie zmieniona i obecnie Rada składa się z 13 członków, w tym ośmiu 
przedstawicieli dyscyplin priorytetowych, przedstawiciela pozostałych dyscyplin, sportu 
szkolnego, sportu akademickiego, przedstawicieli Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta. 

 17 marca 2021 r. – W odremontowanej hali sportowej przy ul. Sikorskiego w Sośnicy 
rozegrano ćwierćfinał Pucharu Polski w futsalu. Mecz Sośnica Gliwice – Piast Gliwice 
zakończył się wynikiem 2:5. 

Inne ważniejsze wydarzenia: 

 Sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna. Nastąpił lawinowy wzrost zachorowań. 
W Szpitalu Miejskim na oddziale covidowym nie ma wolnych miejsc. Od 20 marca na 
terenie całego kraju powrócono do surowych obostrzeń, podobnych do tych, które 
obowiązywały jesienią. Zamknięto galerie handlowe, uczniów skierowano do nauki 
zdalnej, zamknięto instytucje kultury, itp. Trwają szczepienia – służby medyczne 
informują, że wzrosła dostępność szczepionek, szczególnie firmy AstraZeneca. 
Na podstawie danych Sanepidu z całego województwa można stwierdzić, że nie występuje 
po niej więcej odczynów poszczepiennych niż w przypadku szczepionki Pfizer. Miejskie 
jednostki organizacyjne działają bez większych zakłóceń, choć odnotowują wiele 
przypadków zachorowań. Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w Straży Miejskiej, która 
mimo dużej absencji pracowników działa sprawnie we wszystkich obszarach. 

 1-19 marca 2021 r. - trwał nabór wniosków do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 
Od 12 do 13 marca 2021 r. - trwały dni otwarte GBO w GCOP. 

 W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Prezydenta Gliwic z przedstawicielami 
gliwickich służb mundurowych. Podczas spotkania podsumowano miniony rok i omówiono 
działania na 2021 r. W Gliwicach odnotowano mniej zdarzeń i jest bezpieczniej – wynika 
ze sprawozdań Komendy Miejskiej Policji, Miejskiej Komendy Straży Pożarnej, Straży 
Miejskiej, 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Garnizonu Gliwice oraz Centrum 
Ratownictwa Gliwice. Oczywiście miniony rok był wyjątkowy. Służby mundurowe 
musiały odnaleźć się w nowej, pandemicznej rzeczywistości, zacieśnić współpracę 
i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Gliwic. Kluczowa okazała się bieżąca i sprawna 
komunikacja z miastem oraz wspólne działania służb. Podczas spotkania przedstawiciele 
policji i straży pożarnej podkreślali, że dzięki wsparciu miasta, które dotuje zakup 
specjalistycznych pojazdów i sprzętów, mają bardzo dobre narzędzia wspomagające 
ich działania. Tylko w 2020 r. miasto przeznaczyło na ten cel ponad 2 mln zł (wraz 
z dofinansowaniem dla OSP). 
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 W Gliwicach po raz pierwszy na ulice wyjadą nowoczesne autobusy z napędem 
hybrydowym. W siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej podpisano umowę 
z wykonawcą – jeszcze w 2021 r. firma  MAN Truck & Bus Polska sp. z o. o. z Nadarzyna 
dostarczy Gliwicom 15 nowoczesnych, ekologicznych pojazdów wyprodukowanych 
w fabryce w Starachowicach. Autobusy będą niskopodłogowe, przegubowe, wyposażone 
w klimatyzację, monitoring, nowoczesny system oczyszczania spalin i napęd hybrydowy, 
który zmniejsza zużycie paliwa oraz emisję szkodliwych spalin i hałasu. Będą wyjątkowo 
wygodne i przyjazne dla osób mających trudności z poruszaniem się i dla rodziców 
z małymi dziećmi. Pojazdy będą też spełniały rygorystyczne normy środowiskowe. Nowe 
autobusy będą kosztować 23 mln zł i zostaną sfinansowane z środków własnych PKM. 
Każdy pomieści 147 pasażerów. Według planów mają wyjechać na gliwickie ulice jeszcze 
w grudniu 2021 r. 

 W kwietniu zostanie uruchomionych 30 nowych połączeń autobusowych linii 
metropolitalnych, które usprawnią podróżowanie po miastach i gminach Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego. Prace nad metroliniami rozpoczęły się na przełomie marca 
i kwietnia 2020 r. Ponad rok trwały konsultacje i ustalenia z prezydentami, burmistrzami 
i wójtami na temat przebiegu linii metropolitalnych. Dużym wyzwaniem było 
zweryfikowanie oczekiwań samorządów pod kątem możliwości ich obsługi. Co 6 miesięcy 
Metropolia będzie dokonywała analizy połączeń z wykorzystaniem m.in. nowego systemu 
liczenia pasażerów, który pozwoli na uzyskanie pomiarów nawet z 99-procentową 
dokładnością. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy tego 
systemu. Wszystkie zbierane uwagi będą na bieżąco weryfikowane i zmiany będą mogły 
być dokonywane tam, gdzie będzie to najbardziej potrzebne. 

 19 lutego list intencyjny dotyczący współpracy podpisali prezydent Gliwic Adam 
Neumann, prezes zarządu Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz 
i prezes GTK Gliwice Jarosław Zięba. Ogłoszony z początkiem roku przez Gliwickie 
Towarzystwo Koszykówki projekt „Akademia Koszykówki GTK Gliwice” stał się faktem. 
Główne cele nowo powołanej Akademii Koszykówki GTK Gliwice to szkolenie 
koszykarskie dzieci i młodzieży od 7. do 19. roku życia, doskonalenie umiejętności 
młodych adeptów koszykówki i popularyzacja tej dyscypliny sportu wśród gliwiczan. 
W ramach przedsięwzięcia w wybranych szkołach uruchamiane mają być klasy 
mistrzostwa sportowego dla dzieci (przez pierwsze 3 lata nauki gimnastyczne, następnie 
orientowane w kierunku popularnego „kosza”) oraz licealna klasa koszykarska. Nabór 
pierwszaków na rok szkolny 2021/2022 właśnie się zaczyna – prowadzą go SP nr 4 i 19 
oraz III LO, które zdecydowały się przystąpić do projektu. 


