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Epidemia w Gliwicach

Sytuacja epidemiczna jest trudna.

Od tygodnia znów obserwujemy wzrost zachorowań. W zeszłym tygodniu w Szpitalu Miejskim było
zajętych 25 łóżek, obecnie jest ich 50.
Trwają szczepienia, lecz liczba dostępnych szczepionek jest ograniczona i nie odpowiada potrzebom
w tym zakresie.

Od 15 stycznia w Centrum Ratownictwa Gliwice działa punkt zgłoszeniowy w celu organizacji
transportu do punktów szczepień dla seniorów 70+ oraz osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy
obsługujący infolinię zbierają informacje od mieszkańców, będące podstawą do zakwalifikowania ich
do transportu.
Za organizację transportu odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Od momentu uruchomienia
punktu zgłoszeniowego, potrzebę skorzystania z tej usługi zgłosiło 41 osób.
Punkt zgłoszeniowy pełni również rolę infolinii dotyczącej zasad związanych z organizacją szczepień
w mieście.
Od 13 lutego rozpoczęto szczepienia nauczycieli.
Miejskie jednostki organizacyjne działają bez większych zakłóceń.

Zwolnienie z opłaty za alkohole

Jeśli gliwiccy radni przyjmą proponowaną uchwałę, przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłaty
pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach
gastronomicznych.

Trwająca pandemia oraz związane z nią obostrzenia wpłynęły na trudną sytuacją finansową
przedsiębiorców, w tym także prowadzących lokale gastronomiczne.
Możliwość wprowadzenia zwolnień dała samorządom nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W Gliwicach jest 166 punktów gastronomicznych, które mogłyby skorzystać z tego
rozwiązania.
Przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne na terenie Gliwic zostaną zwolnieni z raty
obejmującej okres od 1 stycznia do 30 kwietnia br. Oznacza to, że środki za przedmiotowe
zezwolenia, które wpłacili na konto Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zostaną im zwrócone. Z oświadczeń dotyczących sprzedaży alkoholu w 2020 roku złożonych
przez przedsiębiorców wynika, że będzie to kwota 175 800 zł.

Odstąpienie od waloryzacji czynszów
Jednostki miejskie zawierają umowy najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości.
Treść umów najmu przewiduje obowiązek, a umów dzierżawy możliwość corocznej waloryzacji
czynszów.
Waloryzacja czynszów przy obecnym stanie epidemicznym może być kolejnym czynnikiem mogącym
zaważyć na decyzjach podejmowanych przez najemców czy dzierżawców (przedsiębiorców)
dotyczących wypowiedzenia zawartych umów. Obecnie najemcy lokali informują o swojej trudnej
sytuacji finansowej i sugerują, że są gotowi wypowiedzieć umowy i wydać miastu lokale czy
wręcz je porzucić. Sytuacja taka, ze względu na koszty utrzymania lokali i obecny zastój na rynku
najmu nieruchomości związany ze stanem gospodarczym kraju spowodowanym epidemią, jest
dużym zagrożeniem.
Wobec powyższego podjęto decyzję o odstąpieniu od tegorocznej waloryzacji czynszów najmu
i dzierżawy. Z uwagi na uwarunkowania prawne będzie to możliwe jedynie poprzez zawarcie
stosownych aneksów do umów najmu. W przypadku umów dzierżaw, dzierżawcy zostaną pisemnie
powiadomieni o decyzji o odstąpieniu od waloryzacji w bieżącym roku.
Jest to kolejny element gliwickiego programu wsparcia przedsiębiorców w czasie pandemii.

Dopłaty do czynszu w OPS
Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
wprowadzono instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych polegający na możliwości przyznania
dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. "dopłatę do czynszu".
Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego
czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.
Za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu
COVID – 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.
Miasto wystąpiło z wnioskiem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie środków na realizację
zadania.
Szczegółowe zasady i warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę
do czynszu można znaleźć na stronie https://opsgliwice.pl w zakładce >> Formy pomocy >> Dziecko
i rodzina >> Dodatki mieszkaniowe i energetyczne >> Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

Gliwicki Program Osłonowy

Funkcjonowanie programu „Czyste powietrze” wraz z programem dotacji celowych do zmiany
ogrzewania z budżetu miasta Gliwice umożliwia uzyskanie dofinansowania do wymiany systemu
ogrzewania mieszkania na proekologiczny. Celem programu jest ochrona powietrza i poprawa jego
jakości – walka ze smogiem poprzez redukcję przestarzałych pieców i kotłów oraz ocieplenie
budynków.
Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub inne ekologiczne może
powodować zwiększenie obciążenia finansowego beneficjentów, ponieważ koszty ogrzewania
mieszkania po zmianie systemu są wyższe, niż koszty ogrzewania węglem.

Aby wesprzeć mieszkańców Gliwic w utrzymaniu zmiany systemu ogrzewania postanowiono
wprowadzić „Gliwicki program osłonowy w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą
zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego
na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”.
Warunki i zasady przyznawania pomocy w ramach programu określa projekt uchwały przedłożony
na niniejszej sesji.

Dotacje dla podmiotów medycznych

1.
•
•
2.

Została zawarta umowa dotacji ze Szpitalem Wielospecjalistycznym w kwocie 33.000 zł na
dofinansowanie realizacji zadań:
wymiana stacji podtlenku azotu,
wymiana pionu kanalizacyjnego biegnącego na poziomie -1, 0 i dachu części niskiej obiektu.
Została zawarta umowa dotacji ze Społecznym Komitetem Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym w kwocie 23.198 zł na zainstalowanie schodów zewnętrznych do
budynku użytkowanego przez SKPON.

Apel Rady Miasta
1.

Uchwała nr XVI/331/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Klimatu o podjęcie działań
zmierzających do likwidacji nielegalnie składowanych odpadów przy ul. Cmentarnej
w Gliwicach.

Pismami z dnia 15 lipca 2020 r. została przesłana:
• Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu,
• Ministrowi Klimatu Michałowi Kurtyce,
• Wojewodzie Śląskiemu Jarosławowi Wieczorkowi.
W listopadzie na sesji Rady Miasta informowaliśmy:
Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Niezależnie od powyższego wysyłamy monity do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
o zajęcia stanowiska w sprawie zagospodarowania odpadów pochodzących z transgranicznego
przemieszczania odpadów, co umożliwi wydanie decyzji przez Prezydenta Miasta Gliwice
ws. usunięcia odpadów "krajowych".
Do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Ostatni monit wysłano 13 stycznia br.

Nowa fabryka Opla w Gliwicach
Od 2019 r. trwa rozbudowa zakładów Opla w Gliwicach,
gdzie trwają przygotowania do uruchomienia produkcji
aut dostawczych.
Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz rozpoczęto
prace montażowe nowych technologii. Budowa ma się
zakończyć w 2022 r., a już w tym roku z taśm zakładu zjadą
modele pilotażowe. W efekcie powstaje całkiem nowy
zakład produkcyjny. Nowy obiekt będzie miał ok. 78 tys. m2.
Docelowo zakład ma produkować ok. 100 tys. samochodów
dostawczych rocznie, a pracować ma w nim ok. 300 osób.
Wartość inwestycji to ok. 1,1 mld zł.
Grupa PSA (Peugeot Citroen Opel DS) jest w trakcie
łączenia z Fiat Chrysler Automobiles (FCA). W wyniku fuzji
obu koncernów powstanie nowa grupa motoryzacyjna
o nazwie STELLANTIS, która będzie drugim co do wielkości
gigantem motoryzacyjnym w Europie (po Grupie
Volkswagen).
14 stycznia nowopowstającą fabrykę odwiedził prezydent
Gliwic.

fot. materiały prasowe, gliwice.wyborcza.pl

Hala Widowiskowo-Sportowa Gliwice-Sośnica
Zakończyła się modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Gliwice-Sośnica przy ul. Sikorskiego 130.
Dzięki wykonanym pracom obiekt jest bardziej funkcjonalny, wygodny i bezpieczny a nowe rozwiązania
techniczne zwiększają dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja kosztowała niemal 8,3 mln zł. Blisko 3,2 mln zł tej kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma PBI BUDECON S.A. z Sosnowca.

Ogrzewalnia dla bezdomnych

Na przełomie roku zakończyły się prace przy budowie
ogrzewalni u zbiegu ulic Noakowskiego i Dworskiej.
Do dyspozycji osób zmagających się z bezdomnością
jest 30 miejsc.
Nowoczesny modułowy budynek zastąpił zlikwidowaną
po 18 latach ogrzewalnię przy ul. Składowej. Budynek
jest
dostosowany
do
potrzeb
osób
z niepełnosprawnościami. W nowym obiekcie do
dyspozycji osób potrzebujących są m.in. wyposażone w
krzesła dwa pomieszczenia pobytowe, w tym jedno o
powierzchni ponad 50 m2 z przeznaczeniem dla
mężczyzn oraz drugie mniejsze z przeznaczeniem dla
kobiet. Każde z pomieszczeń posiada dostęp do
oddzielnej łazienki. Do dyspozycji osób potrzebujących
jest kącik kuchenny, w którym można przygotować m.in.
gorący napój.
Nowa ogrzewalnia kosztowała ponad 735 tys. zł
i została dofinansowana ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (726 587,76 zł).
Pozostała kwota pochodziła z budżetu miejskiego.

Spotkanie z europosłem

18 lutego prezydent Gliwic spotkał się
z Łukaszem Kohutem, posłem do Parlamentu
Europejskiego.
Tematem
spotkania
była
realizacja
inwestycji
budowy
zbiornika
retencyjnego na potoku Wójtowianka.
Europoseł Kohut kilkakrotnie spotykał się
ze
stroną
społeczną
i
zabierał
głos
w sprawie inwestycji.

Po merytorycznej dyskusji przyjął argumenty
miasta i zadeklarował wsparcie w celu
przeciwdziałania możliwości utraty finansowania
z
funduszy
europejskich
spowodowanej
opóźniającym się rozpoczęciem budowy.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Jednym z priorytetów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, od momentu powstania, jest
praca nad zwiększeniem atrakcyjności transportu publicznego. Ostatnio prace koncentrują się
przede wszystkim na:
• integracji taryfy przewozowej z Kolejami Śląskimi;
• optymalizacji sieci transportowej;
• udziale w programach min. GEPARD II koncentrujących się na zwiększaniu udziału transportu
niskoemisyjnego;
• budowie Kolei Metropolitalnej;
• przejmowaniu zarządzania przystankami, co pozwoli na zmianę wizerunku otoczenia Metropolii
oraz zapewni pasażerom porównywalny standard jakości.
o W tym celu opracowano dokument „Wytyczne dotyczące infrastruktury transportu
zbiorowego”.
o 21 stycznia br. Miasto Gliwice oraz Metropolia przy udziale Zarządu Transportu
Metropolitalnego podpisały porozumienie w sprawie powierzenia GZM zadania
własnego gminy z zakresu publicznego transportu zbiorowego polegającego na
budowie, przebudowie i remoncie wiat przystankowych lub innych budynków
służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania
i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca.

30 lat Związku Miast Polskich
W styczniu minęło 30 lat od restytucji Związku Miast Polskich. Kongres Restytucyjny ZMP odbył się
18-20 stycznia 1991 r. w Poznaniu z udziałem 60 delegatów. Od 30 lat funkcję dyrektora Biura ZMP
pełni Andrzej Porawski. Od 2015 roku prezesem ZMP jest Zygmunt Frankiewicz, senator, były
prezydent Gliwic.
W 2020 r. do Związku przystąpiło 11 miast. Aktualnie Związek liczy 333 miasta członkowskie, najwięcej
w jego powojennej historii.
Od 2015 r. Gliwice są miastem szczególnie aktywnym w Związku. Dzięki szczególnemu zaangażowaniu
Zygmunta Frankiewicza również pracownicy Urzędu Miasta mieli i wciąż mają możliwość udziału w wielu
wydarzeniach orgaznizowanych przez Związek oraz, przede wszystkim, uczestniczyli w opiniowaniu wielu
projektów ustaw ważnych dla JST. W swoich stanowiskach ZMP wielokrotnie wypowiadał się
w aktualnych, istotnych dla samorządów sprawach, które wymagały zdecydowanego głosu. Związek od lat
broni interesów polskich miast. Do ostatnich najważniejszych tematów należą:
• Obrona interesów finansowych samorządów, którym systematycznie i w różny sposób odbiera się
środki finansowe.
• Obrona autonomii samorządów.
• Działania na rzecz zachowania praworządności.
• Działania na rzecz współpracy środowiska samorządowego.
Więcej informacji o Związku Miast Polskich na https://www.miasta.pl/.

Cel - likwidacja prasy samorządowej
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, państwowa instytucja, która podlega ministrowi
spraw wewnętrznych, „zwrócił się z prośbą” do samorządów o wypełnienie ankiety dotyczącej
wydawanych przez samorządy gazet i informatorów.
Poza pytaniami dotyczącymi szczegółowo wydawnictw i finansów gminy pojawiają się także pytania
dotyczące lokalnego rynku medialnego, co wykracza poza sferę działalności JST. Ta próba pozyskania
wiedzy na temat lokalnych mediów budzi szczególne podejrzenia, biorąc pod uwagę przejęcie przez
Orlen wydawnictwa Polska Press oraz wielu lokalnych gazet.
Wielu samorządowców nie ma wątpliwości, że celem zbierania przedmiotowych informacji jest
dążenie do likwidacji samorządowych wydawnictw, które w wielu gminach są jedynym sposobem
komunikacji z mieszkańcami i dobrym kanałem informowania o działalności władz miast i gmin.
Miasto Gliwice nie odpowiedziało na korespondencję Narodowego Instytutu Samorządu
Terytorialnego.

Repatriacja w Gliwicach
3 lutego Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za sprawy społeczne,
powitała w imieniu gliwickiego samorządu nowych mieszkańców naszego miasta.
To repatrianci ze Wschodu, których przodkowie na skutek deportacji, zesłań i innych
prześladowań nie mogli wrócić do kraju. Do tej pory Gliwice przyjęły 14 takich rodzin.
Zgodnie z zapisami ustawy o repatriacji, miasto otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa.
Udało się sprowadzić już 42 osoby. Do końca I kwartału 2021 r. w naszym mieście zamieszkają
jeszcze dwie, 4-osobowe rodziny.
Miasto stwarza nowym mieszkańcom warunki pozwalające na szybką adaptację. Pomoc
w uzupełnianiu niezbędnych dokumentów zapewniają im pracownicy Urzędu Miejskiego, Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy. W świetle obowiązujących przepisów osoby
przybywające do Polski ze Wschodu w celach repatriacji nabywają obywatelstwo polskie z mocy
prawa z dniem przekroczenia granicy RP.

Zespół ds. mieszkaniowych
W roku 2020 odbyło się 11 posiedzeń Zespołu do Spraw Mieszkaniowych, w których
uczestniczyło 8 członków. Zespół składa się z 7 Radnych Rady Miasta, pracownika Centrum Pieczy
Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zostało rozpatrzonych 516 wniosków (w tym wnioski o wynajęcie lokalu socjalnego i tzw.
docelowego, wnioski o wynajęcie lokali nowobudowanych), aktualizacji wniosków oraz odwołań
od decyzji Zespołu.
Członkom Zespołu, którzy aktywnie uczestniczyli w jego pracach należą się szczególne
podziękowania za efektywne działanie w trudnym okresie pandemii. Dzięki ich społecznemu
zaangażowaniu Miasto może zaspokajać potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Gliwic.
W skład Zespołu wchodzą:
• Pan Radny Krzysztof Kleczka
• Pani Radna Grażyna Walter-Łukowicz
• Pani Radna Krystyna Sowa
• Pan Radny Łukasz Chmielewski
• Pan Radny Leszek Curyło
• Pan Radny Marcin Kiełpiński
• Pani Radna Ewa Potocka
• Pani Bernardeta Bonus z CPZiWR
• Pani Bogusława Duńska z OPS

Nowe Wiadomości Konserwatorskie
„Nowe funkcje w zabytkach” to temat przewodni i tytuł
kolejnego, dwunastego już tomu „Wiadomości
Konserwatorskich Województwa Śląskiego”. Publikacja
wydana została przez
Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz Instytut Myśli Polskiej
im. W. Korfantego w Katowicach.
Seria ta funkcjonujące od ponad dekady i przybliża
specjalistom związanym z ochroną zabytków oraz
szerokiemu gronu miłośników tematu – prowadzone
w ostatnich latach w województwie śląskim prace związane
z adaptacją obiektów zabytkowych.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność pani Ewy
Pokorskiej-Ożóg - gliwickiej Miejskiej Konserwator
Zabytków, dzięki której na łamach tego wyjątkowego
wydawnictwa wielokrotnie znalazły się artykuły dotyczące
Gliwic.

Zachęcam do zapoznania się z tekstem autorstwa pani
Pokorskiej-Ożóg, pt. „Gliwickie adaptacje obiektów
zabytkowych” również w tym numerze.
Więcej informacji na stronie Instytutu Myśli Polskiej
https://instytutkorfantego.pl/.

Nowe publikacje Muzeum w Gliwicach

15 lutego ukazał się długo oczekiwany, szósty tom niezwykle
popularnej i cenionej przez miłośników historii i zabytków serii
„Gliwice znane i nieznane” wydawanej przez Muzeum
w Gliwicach.
W najnowszej publikacji autorzy zajmują się historią dwóch
gliwickich dzielnic: Łabęd i Szobiszowic, którym poświęcono
kolejno XV i XVIII edycją Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego.
Redaktorami VI tomu serii są gliwiccy muzealnicy: Monika
Michnik, archeolog i Damian Recław, historyk. Publikację można
zakupić w Willi Caro i w muzealnej Naszej księgarni.

Również w tym wydawnictwie znajdą Państwo dwa artykuły pani
Ewy Pokorskiej-Ożóg. Pierwszy traktujący o dziejach
i architekturze wybranych zabytkowych domów a drugi,
przedstawiający historię restauracji „Zum Eiskeller”.

Nowe publikacje Muzeum w Gliwicach

Szczególnej uwadze mieszkańców Gliwic należy polecić nowe
wydawnictwo Muzeum w Gliwicach - Wolfgang Rönsberg,
Dziennik dla Rosemarie (Gliwice 1945).
Dziennik niemieckiego lekarza Wolfganga Rönsberga z 1945 roku
w opracowaniu dr. Sebastiana Rosenbauma to unikalne,
pierwszorzędne źródło wiedzy o historii Gliwic w tym
najważniejszym i najmniej rozpoznanym spośród wszystkich lat
XX wieku czasie, od chwili wkroczenia Armii Czerwonej pod
koniec stycznia, aż do przejęcia miasta przez polską administrację
pod koniec marca 1945 roku.
Tekst dziennika został znaleziony po ponad sześćdziesięciu latach
na strychu, w klasztorze sióstr boromeuszek przy ulicy Zygmunta
Starego w Gliwicach.
Wartością publikacji jest ujęta w dzienniku perspektywa
niemiecka na wydarzenia 1945 roku.
Książkę można zakupić w muzealnej Naszej księgarni, a także
w księgarni Kawka przy ul. Siemińskiego 11.

Arena Gliwice

Renomowana
firma
doradcza
PwC
wraz
z prof. Witoldem Orłowskim, głównym doradcą
ekonomicznym PwC i przy współpracy z zespołem
Areny
Gliwice
przygotowała
raport
podsumowujący 2,5 roku funkcjonowania obiektu.
Jak wynika z raportu, dzięki umiejętnemu
wykorzystaniu potencjału Areny Gliwice, miasto
zyskało już 150 mln zł zarówno realnych
przychodów, jak i wymiernych korzyści ze wzrostu
rozpoznawalności swojej marki.
Biorąc pod uwagę wyniki badań opinii mieszkańców,
które zostały wykonane przy okazji tworzenia
raportu „Arena Gliwice – pozytywne rezultaty dla
miasta i jego mieszkańców”, jasno widać, że
gliwiczanie czekają na kolejne wydarzenia w Arenie.
Prawie 90% mieszkańców miasta wyraża
pozytywną opinię na temat „swojego” obiektu,
a ponad 70% respondentów uważa, że Arena
przyczynia się do rozwoju miasta.

Nowy prezes Piasta Gliwice
8 stycznia Rada Nadzorcza Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” SA, przy pełnej akceptacji
władz miasta, powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Grzegorza Bednarskiego.
Nowy prezes Piasta Gliwice ma 42 lata i jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Ostatnio
zawodowo związany był z Tyskim Sportem SA. Wcześniej pracował m.in. w Urzędzie Miasta Tychy
oraz w firmie Tauron Ciepło SA.

Po 42 owocnych miesiącach pracy z gliwickim klubem pożegnał się dotychczasowy prezes
Paweł Żelem, który wypowiedział umowę. W trakcie jego kadencji Piast odnotował historyczne
sukcesy: w sezonie 2018/2019 zdobył mistrzostwo Polski, a ostatni sezon zakończył na trzeciej
pozycji w Ekstraklasie.
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