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Gliwice, 12 maja 2022 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 10 marca 2022 roku 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 353 zarządzenia wykonawcze, 
14 zarządzeń organizacyjnych oraz 5 poleceń służbowych. 

W szczególności: 

69 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

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

Ponadto do dnia 6 maja 2022 r. Miasto zawarło 11 umów na realizację zadań związanych 
z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa. Kwota środków finansowych zabezpieczonych na realizację 
ww. umów to 1.126.425,00 zł. W ramach umów możliwa była pomoc 394 osobom. 

32 zarządzenia dokonujące zmian w budżecie miasta, m.in.: 

• przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 181.727,00 zł 
i zwiększenie w działach: 

710 – Działalność usługowa o kwotę 12.688,00 zł na pokrycie kosztów sądowych 
na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie dotyczącej 
odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego;   

758 – Różne rozliczenia o kwotę 146.539,00 zł, na: 

− zwrot części niewykorzystanych środków po rozliczeniu końcowym projektu 
„Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” (146.000,00 zł), 

− zwrot odsetek w ramach rozliczenia projektu „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice II” (539,00 zł); 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22.500,00 zł na wypłatę 
nagród w konkursie na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu Alei 
Noworybnickiej; 

• przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w wysokości 
44.730,00 zł i zwiększenie w dziale 750 – Administracja publiczna – na wypłatę 
odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika Zarządu Dróg 
Miejskich, odchodzącego na emeryturę; 

• przeniesienie środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości 
2.897,00 zł i zwiększenie w działach: 

700 – Gospodarka nieruchomościami o kwotę 1.000,00 zł na podwyższenie kapitału 
zakładowego w związku z przystąpieniem do Spółki SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.; 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.897,00 zł 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostropie na wymianę alarmu antywłamaniowego; 



PM.0057.3.2022 
UM.570620.2022 

 2 

• przeniesienie środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania 
kryzysowego w wysokości 288.417,00 zł i zwiększenie w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na: 

− adaptację pomieszczeń części budynku przy ul. Warszawskiej 35A na czasowe 
zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy (254.000,00 zł), 

− uruchomienie infolinii dla Miejskiego Punktu Pomocy Ukrainie oraz usługi 
telekomunikacyjne (525,00 zł), 

− usługę tłumacza języka ukraińskiego w zakresie spraw meldunkowych i nadawania 
numeru PESEL oraz tłumaczenia dokumentów i uczestniczenia w przesłuchaniach 
na potrzeby Straży Miejskiej (23.892,00 zł),  

− uruchomienie na dworcu PKP punktu pomocy doraźnej w związku 
ze zwiększającym się napływem uchodźców przybywających do miasta 
transportem kolejowym (10.000,00 zł); 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 338.666,00 zł, na: 

− realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (55.722,00 zł), 

− dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (122.944,00 zł), 

− realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021-2025” (160.000,00 zł); 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 6.319.962,76 zł, na: 

− udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. 
c lub d ustawy o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji 
oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne (5.479,00 zł), 

− wypłatę pomocy finansowej zgodnie z art. 17 ust. 1, 2, 3 i 6 ustawy o repatriacji 
(70.454,63 zł), 

− realizację zadania polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG w związku 
z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (136.159,00 zł), 

− sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, 
zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym (4.049.744,25 zł), 

− sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 
ustawy o dodatku osłonowym (401,07 zł), 

− wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 
z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (7.330,00 zł), 

− realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art.17 ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw 
(370.734,00 zł), 
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− realizację postanowień sądu o przyjęciu do domu pomocy społecznej osób, 
o których mowa w art. 40 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego (1.500,00 zł), 

− realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających 
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (4.080,00 zł),   

− wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania 
i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka 
osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt 
stały (83.160,00 zł), 

− sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 
funkcjonariuszy”, „Wzmocnienie formacji o nowe etaty”, „Podwyższenie 
wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji”, realizowanych w 
ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 (547.382,00 zł), 

− podwyższenie uposażeń oraz wypłaty świadczenia motywacyjnego 
funkcjonariuszom w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
(789.173,00 zł), 

− wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych 
stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (82.371,00 
zł), 

− organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. zgodnie z ustawą 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (3.000,00 zł), 

− zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych 
w tym zakresie w I terminie płatniczym 2022 roku (162.555,62 zł), 

− zakup usługi utrzymania działania oprogramowania do serwowania usług 
sieciowych wraz z instalacją oprogramowania zabezpieczającego 
oraz na podniesienie wersji systemu obsługującego serwery (2.050,19 zł), 

− wykonanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania 
odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, 
zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (4.389,00 zł); 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania wykonywane na mocy porozumień 
z organami administracji rządowej o kwotę 956.170,00 zł, na: 

− dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku osiedleniem się 
na jej terytorium repatriantów w lokalach przy ul. Witkiewicza i ul. Modelarzy, 
zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o repatriacji (387.865,00 zł), 

− zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom, przybywającym z objętej 
konfliktem wojennym Ukrainy, w związku z Poleceniem Wojewody Śląskiego 
z dnia 26 lutego 2022 r. i decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2022 r. 
(171.555,00 zł), 

− realizację zadań w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów 
w Polsce na lata 2021-2030” (21.750,00 zł), 

− działania określone w art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej w związku 
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z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 
- 2030” (375.000,00 zł); 

• zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 742.908,00 zł z tytułu pomocy 
finansowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację 
zadań, związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; 

• zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych o kwotę 12.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów, 
ponoszonych na Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach 
porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego a miastem Gliwice; 

• zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 1.061.699,43 zł z: 

Funduszu Pracy w wysokości 947.569,00 zł, na: 

− organizację robót publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 3, 
Szkole Podstawowej nr 6 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (156.805,00 zł), 

− dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
(790.764,00 zł); 

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 19.800,00 zł, na: 

− zakup dwóch podpór stabilizacyjnych, mechanicznych dla Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie (9.800,00 zł), 

− zakup materiałów do prac remontowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach (10.000,00 zł);  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 132.983,43 
zł, na: 

− obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością 
(129.964,68 zł), 

− obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 
(3.018,75 zł); 

• zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o kwotę 4.068.163,22 zł 
z przeznaczeniem, na: 

− zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej 
konfliktem wojennym Ukrainy na podstawie poleceń Wojewody Śląskiego z dnia 
26 lutego 2022 r. oraz z dnia 21 marca 2022 r. (964.795,00 zł), 

− wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł 
obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (1.534.896,00 zł),  

− wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 
(684.848,00 zł), 

− zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, przyznanego na podstawie art. 29 i art. 
30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa (5.020,00 zł), 

− wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 
na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (217.569,00 zł),  



PM.0057.3.2022 
UM.570620.2022 

 5 

− realizację zadań, wynikających z art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadanie numeru 
PESEL (43.367,22 zł) oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie 
numeru PESEL (82.560,00 zł), 

− realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, 
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 
(535.108,00 zł). 

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Gliwice wynosi: dochody 
1.538.645.646,13 zł, wydatki 1.775.116.732,67 zł. 

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 
przyjęto: 

• 195 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

• 480 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

• 153 decyzje o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

• budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (132 lokale mieszkalne) 
z garażami w parterze, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem 
terenu obejmującym budowę miejsc parkingowych w rejonie ul. Poezji, 

• budowę pawilonu handlowo-usługowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Pszczyńskiej i ul. Bojkowskiej, 

• budowę instalacji radiokomunikacyjnej Towerlink Poland Sp. z o. o. nr "BT26366 
Gliwice Politechnika" przy ul. Łużyckiej 2-2C, 

• budowę budynku laboratorium flotacji węgla z systemowych kontenerów 
prefabrykowanych przy ul. Kujawskiej 102, 

• budowę budynku usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Kilińskiego 30A, 

• budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (7 lokali mieszkalnych) 
z wbudowanym garażem na 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy ul. A. Skowrońskiego w Gliwicach, 

• budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (47 lokali mieszkalnych) z garażem 
podziemnym (na 26 miejsc postojowych) oraz parkingiem łącznie dla 148 
samochodów osobowych na północ od ulicy Biegusa w Gliwicach - etap I, 

• budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer GZB0695A pomiędzy 
ul. Andersa i ul. Kozielską, 

• przebudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 zlokalizowanego przy 
ul. Żwirki i Wigury 85 oraz drogi pożarowej, w celu dostosowania oddziałów 
przedszkolnych do obowiązujących przepisów MEN i przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, 

• budowę budynku usługowego z częścią biurową oraz z częścią garażową 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ignacego Daszyńskiego, 
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• budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (22 lokale mieszkalne) z parkingiem 
podziemnym obejmującym 22 miejsca postojowe z infrastrukturą towarzyszącą, 
w tym 7 miejscami postojowymi na terenie przy ulicy Dolnej i Rymera,  

• przebudowę wieży ciśnień przy ul. Jana III Sobieskiego 20 ze zmianą sposobu 
użytkowania na cele mieszkalno-usługowe, budowa trzech budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych (110 lokali mieszkalnych) i dwóch budynków mieszkalno-usługowych 
wraz z garażem podziemnym (na 126 miejsc postojowych) usytuowanym pod ww. 
budynkami połączonym podziemnym łącznikiem z wieżą, 

• budowę budynku przemysłowego z zapleczem socjalno-biurowym i technicznym 
oraz budynku portierni, wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym 
infrastrukturę techniczną i towarzyszącą przy ul. Smolnickiej i ul. Rybnickiej, 

• przebudowę budynku biurowego przy ul. Zygmunta Starego 11 wraz z częściową 
rozbiórką, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-
usługowy i budynek mieszkalny wielorodzinny, budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach realizacji zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych (88 lokali mieszkalnych) z usługami,   

• budowę 54 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

Wydano 15 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 114 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: 

• 31 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

• 54 wyrysy i wypisy z planu miejscowego, 

• 136 zaświadczeń dotyczących ustaleń planu miejscowego, 

• 16 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

• 11 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice, 

• 3 wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, 

• 2 zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, 

• 2 decyzje w sprawie opłaty planistycznej (umorzenia - brak wzrostu wartości). 

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 100 000,00 zł. Dochód z renty planistycznej w okresie 
sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 do 30 kwietnia 2022 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). 

Do Wydziału Planowania Przestrzennego wpłynęły 4 wnioski o sporządzenie lub zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 1 wniosek o wydanie opinii 
w sprawie projektu robót geologiczno-inżynierskich oraz 4 wnioski o wydanie opinii 
w sprawie opracowań urbanistycznych sporządzonych przez samorząd województwa 
i gminy sąsiednie. 
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W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na ubezpieczenie pojazdów 
stanowiących własność lub będących w posiadaniu na podstawie innego niż prawo 
własności tytułu prawnego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na zakup oprogramowania 
bazodanowego i aplikacyjnego, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na wyłonienie Inżyniera 
Kontraktu - Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na przebudowę kotłowni wraz 
z przyłączem gazowym - „Szkoła Podstawowa nr 2 – ul. Lewkonii 2 – (2)”, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na utrzymanie czystości 
w budynkach administrowanych przez Urząd Miejski w Gliwicach w okresie 
12 miesięcy, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na przebudowę chodnika 
pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na świadczenie usług 
polegających na przechowywaniu pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie 
miasta Gliwice na parkingu strzeżonym, na podstawie art. 50a i 130a ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

• przetarg nieograniczony na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu 
miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2022 r., 

• 3 postępowania na postawie umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej 
na terenie miasta Gliwice - część I – ulice: Paderewskiego/Obrońców Westerplatte, 
Saturna, Ossolińskich, Kraszewskiego oraz część II zamówienia - ulica: Ziemięcicka 
i ulice: Chełmska, Młodych Patriotów, Górników. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

• MZUK: 

− wykonanie kanalizacji sanitarnej, utwardzenie terenu przed biurem, wykonanie 
trawnika na terenie O.W. "Czechowice". Koszt inwestycji 116.661,55 zł, 

− poszerzenie toru rowerowego typu Pumptrack w Sośnicy. Koszt inwestycji 10.578 
zł; 

• Ponadto  zakończono inwestycję pn: „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - 
modernizacja boisk szkolnych". Inwestycja polegała na budowie boiska 
wielofunkcyjnego i odbudowie podziemnego tunelu strzelnicy wraz z pracami 
towarzyszącymi. Koszt inwestycji to 3.378.099,83 zł. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

• Imprezy kulturalne zrealizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Centrum Kultury Victoria: 

− 6 marca - „Gliwice dla Ukrainy/ Глівіце для України”. 

− 17 marca - St. Paddy’s Day – mała Irlandia w Bojkowie. 

− Wiosna z Fryderykiem: 20 marca - Walc – świetność salonu, Piotr Alexewicz 
(Polska); 27 marca - Nokturn – poezja nocy, Tomasz Marut (Polska); 3 kwietnia - 
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Preludium – na początku był Bach, Martin Garcia Garcia (Hiszpania); 10 kwietnia 
-  Tarantella – spojrzenie w stronę Południa, Leonora Armellini (Włochy). 

− kwiecień - czerwiec - nabory I’M PRO! – warsztaty improwizacji scenicznej. 

− 9 kwietnia - Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła. 

− 30 kwietnia - 1 maja - Majówka z Kulturą (30 kwietnia - Silent Disco w Ruinach 
teatru Victoria, 1 maja  - Strefa Przyjazna Kulturze, czyli animacje i warsztaty 
dla całych rodzin na Al. Przyjaźni oraz koncert muzyki fado w Ruinach Teatru 
w wykonaniu Trio Bastarda i João de Sousa). 

Teatr Miejski: 

− Od 15 marca w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00 Teatr organizuje 
zajęcia pn. Świetlica artystyczna dla dzieci z Ukrainy.  

− 18 marca - pokaz „Kartoteki” Tadeusza Różewicza z udziałem reżysera Pawła 
Szkotaka. 

− 2 kwietnia - europejska prapremiera spektaklu „Spin Doktor” w tłumaczeniu, 
adaptacji i reżyserii Grzegorza Krawczyka. 

− 10 kwietnia Teatr Miejski w Gliwicach odwiedził Beau Willimon, autor sztuki 
„Farragut North”. 

− 9 kwietnia w Ruinach Teatru Victoria - koncert-misterium Jan Sebastian Bach 
„Pasja wg św. Jana” (BWV 245). 

− 11 kwietnia  Teatr Miejski w Gliwicach otrzymał dwie Złote Maski – najważniejsze 
nagrody teatralne na Śląsku. Nagrodzona została Aleksandra Maj w kategorii 
„Aktorstwo za rolę kobiecą w spektaklach dramatycznych” oraz Przemysław 
Pilarski w kategorii „Nagroda specjalna”. 

− W kwietniu br. zakończył się pierwszy etap Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. 
Tadeusza Różewicza - nadesłano blisko 140 utworów scenicznych. Laureat Nagrody 
im. Tadeusza Różewicza wyłoniony zostanie do końca listopada. 

− 3 maja - koncert z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Z programem „Piano” 
wystąpili Magdalena i Mirosław Czyżykiewiczowie. 

− Spektakle „Całe życie” i „Dziki Wschód” zostały zakwalifikowane do 28. 
Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Do dnia 10 
maja 2022 r. ogłoszona zostanie lista przedstawień zakwalifikowanych do finału. 

Kino studyjne Amok: 

− Od 3 do 30 kwietnia odbył się 10. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA. 

− MET Opera sezon 2021-2022: 12 marca 2022 r. - Richard Strauss, „Ariadna 
na Naxos”; 26 marca 2022 r. - Giuseppe Verdi, „Don Carlos”; 7 maja 2022 r. - 
Giacomo Puccini, „Turandot”. 

Muzeum: 

− 19 marca – 10 kwietnia - Warsztaty wielkanocne w Muzeum w Gliwicach. 

− 27 marca – „Solidarni z Ukrainą” - koncert charytatywny. 

− 10 kwietnia – „Niedziela z Zajączkiem” w Willi Caro. 

− 24 kwietnia - "Śpiewające puzony". Podwieczorki muzyczne w Willi Caro. 

− 3 maja – „Z muzyką ku Niepodległości” - koncert majowy. 
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Miejska Biblioteka Publiczna: 

− 21 marca - „Mój przyjaciel wiersz” – spotkanie autorskie z Jerzym Illgiem - 
Światowy Dzień Poezji. 

− 25 marca – Światowy Dzień Czytania Tolkiena. 

− 2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci - warsztaty ilustratorskie 
z Elizą Piotrowską i spotkanie z Kicią Kocią. 

− 22 kwietnia – Spotkanie autorskie z Joanną Jax z okazji Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich. 

− 25 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  

− 1-31 maja – Na dalekim wschodzie – quiz wiedzy. 

− 2-12 maja – Wystawa z okazji 100 rocznicy powstania Senatu. 

− 8-15 maja – Tydzień Bibliotek 2022. 

− Ponadto MBP organizuje spotkania integracyjne i kącik relaksu dla dzieci 
i dorosłych z Ukrainy oraz zajęcia językowo - plastyczne dla dzieci z Ukrainy 
oraz wiele innych wydarzeń w filiach MBP. 

• Wydarzenia sportowe: 

− 23 kwietnia Klub Sportowy Piast Gliwice zorganizował 55. Międzynarodowy 
Turniej Szermierczy "O Stalową Klingę Hutnika", natomiast 24 kwietnia odbył się 
turniej drużynowy pn. ”Memoriał Antoniego Franza”. Oba wydarzenia odbywały 
się w Hali Widowiskowo – Sportowej „Sośnica” im. Jerzego Wojewódzkiego przy 
ul. Sikorskiego 136 w Gliwicach. 

− Śląski Związek Tenisa Stołowego w dniach 21-24 kwietnia zorganizował 
Mistrzostwa Polski Juniorów w tenisie stołowym. Turniej rozgrywano w Centrum 
Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”. Mistrzostwa rozgrywano w grze pojedynczej 
oraz drużynowej. 

− 24 kwietnia w Arenie Gliwice w ramach 25 kolejki Futsal Ekstraklasy Piast 
Gliwice   podejmował Legię Warszawa. Mecz zakończył się wynikiem 5:2 dla 
Piasta. Podczas spotkania odbyło się uroczyste pożegnanie obecnego dyrektora 
sportowego futsalowego Piasta Rafała Franza – króla strzelców Futsal 
Ekstraklasy, 7-krotnego Mistrza Polski, reprezentanta kraju, gliwiczanina, który 
zakończył karierę zawodniczą. 

− Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic 30 kwietnia zorganizowało jubileuszowe 
zawody pn. "Setne Zawody Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej". 
W wydarzeniu uczestniczyli zawodnicy startujący w biegu maratońskim (42,195 
km) oraz Nordic Walking na dystansie od 4,2 do 21,1 km., w kilku kategoriach 
wiekowych, od 20 do 70 lat. Trasa biegu poprowadzona była alejkami w Parku 
Kultury i Wypoczynku przy ulicy Chorzowskiej w Gliwicach. 

− 7 maja na lekkoatletycznej Arenie przy ulicy Syriusza 30 w Gliwicach odbyły się 
Drużynowe Mistrzostwa Śląska Młodzików. Wydarzenie organizowane jest przez 
sekcję lekkoatletyczną Klubu Sportowego Piast Gliwice. Zawodnicy rywalizowali 
w kilku konkurencjach: m. in. biegi, skoki w dal, skoki w wzwyż, rzut młotem, 
rzut oszczepem. 
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Inne ważniejsze wydarzenia: 

• W Gliwicach został uruchomiony program pn. Gliwicka Karta Mieszkańca. Zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta Gliwice termin uruchomienia GKM został przewidziany na 15 
kwietnia br. 14 kwietnia br. do Urzędu Miejskiego wpłynęło zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego stwierdzenia nieważności 
uchwały Nr XXXIV/733/2022 Rady Miasta Gliwice, co spowodowało konieczność 
wstrzymania prac związanych z uruchomieniem programu. 15 kwietnia br. Prezydent 
Miasta Gliwice skierował do Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego odpowiedź 
z wyjaśnieniami. Postępowanie zostało umorzone, a system Gliwicka Karta 
Mieszkańca zaczął działać od 19 kwietnia br. Zniżki w ramach GKM są oferowane 
przez MZUK, Teatr Miejski w Gliwicach, Muzeum w Gliwicach oraz Centrum Kultury 
Victoria w Gliwicach. Karta jest dostępna w formie aplikacji mobilnej lub karty 
plastikowej. Zdecydowana większość użytkowników decyduje się na aplikację 
mobilną. Do 9 maja: - wpłynęło ponad 6.000 wniosków, - wydano prawie 5.800 
uprawnień do korzystania z karty - wykorzystanie karty - 314 razy (najwięcej 
na krytej pływalni Delfin). 

• Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia uzyskała dofinansowanie wynoszące do 85% 
kosztów z programu „Kolej+” na modernizację i budowę 100 km torów. Koszt 
inwestycji to ok. 1,65 mld zł. W ramach inwestycji powstaną połączenia kolejowe 
m. in.: z Gliwic do centrum Pyskowic; z Gliwic do Katowic przez Rudę Kochłowice. 
Inwestycje mają się zakończyć do 2028 roku. 

• Pod koniec marca powstał czwarty rodzinny dom dziecka działający na rzecz Gliwic. 
Prowadzą go państwo Agnieszka i Tomasz Arbaszewscy, którzy są rodzicami 
zastępczymi od 2011 r. Aktualnie pod ich opieką znajduje się ośmioro dzieci. Oprócz 
4 rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się 33 dzieci, w Gliwicach 
funkcjonuje 208 rodzin zastępczych, w tym 19 zawodowych, 62 niezawodowe 
oraz 127 spokrewnionych. 

• 21 marca zakończył się nabór wniosków do 10. edycji Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego. W tym roku po raz pierwszy można było składać wnioski poprzez 
platformę partycypacyjną „DecydujMY razem”. Łącznie zgłoszono 243 projekty. Pula 
zaplanowana na wykonanie wybranych w głosowaniu projektów wynosi 8 348 000 zł. 

• 4 kwietnia prezydent Gliwic Adam Neumann wraz z I zastępcą Mariuszem 
Śpiewokiem wzięli udział w spotkaniu plenarnym z ekspertami i uczestnikami grup 
roboczych przygotowujących nową strategię rozwoju miasta „Gliwice 2040”. 
W ostatnich tygodniach ponad 100 osób wchodzących w skład czterech grup 
roboczych koordynowanych przez specjalistów w danej dziedzinie przygotowywało 
cele operacyjne, przyporządkowane do danego celu strategicznego. Cele te pozwolą 
osiągnąć w przyszłości nakreśloną wizję rozwoju Gliwic. 

• 21 kwietnia 2022 r. rozpoczęła się nowa kadencja Młodzieżowej Rada Miasta Gliwice. 
Nowym przewodniczącym Rady został Borys Wróblewski z Zespołu Szkół Techniczno-
Informatycznych. W pierwszym spotkaniu nowej rady wziął udział prezydent Gliwic 
Adam Neumann, jego zastępca Ewa Weber i Krystyna Sowa, wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Gliwice. 

• 29 kwietnia rozpoczęto działania nocne w rejonie starówki (każdy weekend 
począwszy od godziny 18:00 w piątki do godziny 22:00 w niedziele) gliwicką 
starówkę patrolują trzy patrole. W wyniku działań w pierwszy weekend ujawniono 40 
wykroczeń oraz 3 przestępstwa (brak uprawnień do kierowania pojazdami, narażenie 
dziecka na utratę zdrowia (brak opieki) oraz naruszenie nietykalności). 
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• W marcu i kwietniu Straż Miejska przeprowadziła 177 kontroli spalania odpadów 
w piecach grzewczych, z czego 2 zakończyły się pouczeniami, a 15  wykroczeniami 
w związku z nieprzestrzeganiem śląskiej uchwały antysmogowej. Ponadto nałożono 
30 mandatów karnych oraz udzielono 17 pouczeń za spalanie odpadów. Pobrano 12 
próbek z pieców – otrzymano potwierdzenie spalania z 5 otrzymanych przebadanych 
próbek (100% skuteczności). Straż przeprowadziła również 139 kontroli spalania 
na terenie ogródków działkowych. 

• 3 maja obchodziliśmy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości 
z udziałem władz samorządowych odbyły się na pl. Mickiewicza. Miejskie obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja zostały zorganizowane przez Miasto Gliwice, Centrum 
Kultury Victoria i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach. 

• 5 maja 2022 r. rozpoczął się cykl spotkań prezydenta Gliwic Adama Neumanna 
z mieszkańcami – „Kierunek dzielnice”. Spotkania zaplanowano na maj i czerwiec. 
Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Cykl spotkań to możliwość 
przedstawienia spraw bliskich mieszkańcom oraz rozmowy o kluczowych miejskich 
inwestycjach. 

• 7 maja prezydent Gliwic Adam Neumann  otworzył najnowocześniejszy tor modelarski 
w Polsce. Obiekt usytuowany jest na terenie przylegającym do lotniska Aeroklubu 
Gliwickiego. Nowy tor modelarski spełnia wszelkie warunki Międzynarodowej 
Federacji Lotniczej FAI i pozwala na organizację imprez o zasięgu zarówno krajowym, 
jak i światowym. Wykonawcą inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” było 
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach. W ramach otwarcia toru 
rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Modeli Redukcyjnych Latających na Uwięzi F4B 
oraz Puchar Polski Modeli Akrobacyjnych Latających na Uwięzi F2B. 

• Gliwice będą jednym z trzech polskich miast gospodarzy jesiennych Mistrzostw 
Świata w Piłce Siatkowej Kobiet. Mistrzostwa organizowane będą w dwóch krajach 
jednocześnie: w Polsce i Holandii. Turniej rozpocznie się 23 września i wystąpią 
w nim 24 reprezentacje. 

Załącznik: 

1. Plik prezentacji Prezydenta Miasta prezentowanej podczas sesji Rady Miasta 
w dniu 12 maja 2022 r. będący integralną częścią niniejszej informacji. 

 

(-) Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 

 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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