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Epidemia w Gliwicach

Sytuacja epidemiczna wciąż jest bardzo trudna.

Szpital zakaźny przy Zygmunta Starego jest wypełniony. Aktualnie na oddziałach obserwacyjno-
zakaźnym oraz intensywnej opieki medycznej przebywa ponad 70 chorych z COVID-19
wymagających specjalistycznej opieki (zajęte są wszystkie dostępne miejsca).

Szpital szykuje się do akcji szczepień, która ma się rozpocząć w styczniu. W pierwszej kolejności,
będą szczepieni pracownicy służby zdrowia.

Szczepienia populacyjne mają się odbywać w POZ, których lista jeszcze nie jest znana.

Miejskie jednostki organizacyjne działają bez większych zakłóceń.



Kolejna pomoc dla szpitala

Miasto Gliwice przekazało kolejną dotację Szpitalowi Miejskiemu nr 4.

295 674 zł zostanie wykorzystane na zakup m.in.:

• aparatów do terapii wysokoprzepływowej tlenem,
• videolaryngoskopów,
• lamp bakteriobójczych dwufunkcyjnych UV,
• systemu szafek do pozostawiania materiału do sterylizacji,
• oczyszczaczy powietrza i respiratora.

W sumie, łącznie z tą dotacją, gliwicki samorząd przeznaczył na wsparcie szpitala w walce
z COVID-19 już blisko 3,4 mln zł. Dodatkowo miasto w 2020 r. wsparło szpital kwotą 29,5 mln zł
na bieżącą działalność.



Ferie dla wszystkich w jednym terminie

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie
i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół - poza pewnymi wyjątkami - zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

W szkołach prowadzących klasy sportowe i klasy mistrzostwa sportowego realizowane mogą być zajęcia
sportowe, a w szkołach realizujących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu.

27 listopada 2020 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie, które
w dniu 30 listopada 2020 r. weszło w życie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r



Problemy i wyzwania samorządów

7 grudnia odbyła się zdalnie 50. sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów.

Podczas posiedzenia Zgromadzenie przyjęło następujące stanowiska:

1. Stanowisko w sprawie rewizji polityki centralnej dotyczącej finansów samorządowych,

2. Stanowisko w sprawie podjęcia działań wzmacniających efektywność polityki na rzecz
czystego powietrza,

3. Stanowisko w sprawie koniecznych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.



Antysamorządowa polityka rządu

Polski Rząd ostatecznie nie zawetował budżetu Unii Europejskiej, czym groził wcześniej.
Ewentualne weto byłoby ogromnym zagrożeniem nie tylko dla samorządów, ale przede
wszystkim dla dobra wszystkich Polek i Polaków.

Gliwice dołączyły do akcji #potrzebUEmy. To kolejna inicjatywa samorządowa mająca zwrócić
uwagę, jak ważne jest członkostwo w UE dla naszego państwa oraz wszystkich jego wspólnot
lokalnych. W trakcie akcji wywieszano flagi – polskie, unijne, lokalne.



Antysamorządowa polityka rządu

1. Rząd wprowadził zmiany w podatkach PIT, CIT generujące obniżenie wpływów samorządów
z tych podatków (w Gliwicach ponad 20 mln zł rocznie). Wprowadzono CIT na wzór Estonii
(również kosztem JST).

2. Uchwalono ustawę o podatku zryczałtowanym pozwalającą na transfer wpływów z PIT
do budżetu centralnego z pominięciem samorządów.

• Samorządowcy zwrócili się do Prezydenta RP z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału
Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

• W wyniku przyjętej przez Sejm ustawy (podpisanej przez Prezydenta w dniu
uchwalenia), część płatników podatku PIT będzie płacić podatek zryczałtowany, w którym
samorządy nie mają udziału. Oznacza to transfer ok. 1,4 mld zł rocznie z budżetów JST
do budżetu centralnego. Strata dla Gliwic wynosi ok. 4,3 mln zł.

• Jest to wbrew konstytucyjnej zasadzie adekwatności, mówiącej o tym, że zasilanie
finansowe samorządów powinno być proporcjonalne do przekazanych zadań. W tym
przypadku nie ma mowy o jakimkolwiek zmniejszeniu zakresu zadań JST ani
o rekompensacie poważnego ubytku w dochodach. W trakcie prac parlamentarnych Senat
na wniosek samorządów wprowadził rekompensatę tych ubytków, ale Sejm odrzucił
poprawkę Senatu.

3. Niewystarczająca subwencja oświatowa – w przyszłym roku, w Gliwicach, dopłacimy 128 mln zł.



Antysamorządowa polityka rządu

Finansowanie zadań oświatowych w latach 2016 – 2020

Zadania oświatowe od początku były dofinansowywane w ustawowo określonej proporcji z części
oświatowej subwencji ogólnej. Jednak na przestrzeni lat to dofinansowanie systematycznie spada.
Decyzje niezależne od samorządu, w postaci „rządowych” podwyżek wynagrodzeń, wzrostu
minimalnej płacy nigdy nie znalazły odzwierciedlenia w adekwatnym wzroście subwencji.

Wydatki, jakie ponosi Miasto Gliwice corocznie na edukację z własnych środków to:

2016 r. – 63,8 mln zł wydatków bieżących,

2017 r. – 69,9 mln zł wydatków bieżących,

2018 r. – 73,0 mln zł wydatków bieżących,

2019 r. – 83,3 mln zł wydatków bieżących,

2020 r. – 106,8 mln zł wydatków bieżących,

2021 r. – 128 mln zł wydatków bieżących.



Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Związek Miast Polskich z uznaniem przyjął w czerwcu br. zapowiedź wsparcia inwestycji
samorządowych ze środków funduszu COVID, w kwocie 6 mld zł, rozdysponowanego według
zobiektywizowanego algorytmu, do którego zgłosił uwagi szczegółowe, dotyczące
nieuzasadnionej dyskryminacji miast na prawach powiatu, które nie zostały niestety uwzględnione.

Wkrótce potem premier zapowiedział zwiększenie puli środków o kolejne 6 mld zł, które miały być
rozdzielone według innych, ogólnikowo sformułowanych kryteriów. Wniosek samorządów o ich
ukonkretnienie nie został uwzględniony. W ubiegłym tygodniu ogłoszono listy wniosków, które
uzyskały dofinansowanie.

• Podział środków dla samorządów jednoznacznie wskazuje na kryterium partyjne.

• Dotacje otrzymały 3 spośród 18 stolic województw (jedna – symboliczną), tylko 18 spośród
pozostałych 48 miast na prawach powiatu i tylko 15 spośród pozostałych 41 miast
„prezydenckich”.

• Gliwice znalazły się wśród miast, które otrzymały dofinansowanie, ale bardzo małe w stosunku
do wielkości miasta, potrzeb i zdolności inwestycyjnych. Gliwice z Funduszu otrzymały
dofinansowanie do jednej inwestycji (złożyły 8 wniosków na łączną sumę 193 601 194,14 zł)
Dofinansowano budowę budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
przy ul. Okrzei 16 – miasto otrzyma 5 000 000 zł z wnioskowanych 5 600 000 zł.



Rząd wprowadza nowe podatki

Nowe podatki i opłaty lub ich wzrost, które zasilają budżet państwa - obowiązujące od 2021 r.

1. Opłata przekształceniowa OFE

2. Opłata mocowa – zaakceptowana przez 
URE - podwyżki cen prądu

3. Podatek handlowy

4. Podatek cukrowy

5. Podatek od spółek komandytowych

6. Opłata od alkoholu w małych butelkach

7. Wzrost abonamentu RTV

8. Podwyżka składek na ZUS

9. Pełne oskładkowanie umów zlecenia

10. Opłata depozytowa od wymiany oleju

11. Podwyżka akcyzy na samochody używane



Apel Rady Miasta

W kwietniu br. Rada Miasta Gliwice przyjęła uchwałą apel do Ministra Zdrowia oraz Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podwyższenia wyceny punktu za świadczenie usług
z zakresu rehabilitacji dzieci w ośrodku dziennym/oddziale dziennym oraz o wyrównanie
dysproporcji w finansowaniu świadczeń pomiędzy województwami.

Z otrzymanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych informacji wynika, że apel Rady Miasta
przyniósł efekt.

W 2021 roku cena za jeden punkt rozliczeniowy wynosić będzie 1,10 zł, a więc zostanie ona
podniesiona o 10 groszy. Oznacza to, że świadczenia w województwie śląskim przestaną być
najniżej wycenione w całej Polsce.



Subwencja oświatowa

W kwietniu br. prezydent Gliwice zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby dokonano
zmian w sposobie dotowania szkół niepublicznych - głównie policealnych - gdyż samorząd z jednej
strony ma ustawowy obowiązek przekazywania dotacji, z drugiej nie ma wpływu na realną kontrolę jej
wykorzystania, liczebność słuchaczy, sposób realizacji działań edukacyjnych.

Prezydent - w ślad za postulatami zgłaszanymi również przez Związek Miast Polskich - zaproponował, aby
wysokość subwencji na te podmioty, z której wynika wartość przekazywanej dotacji, była albo
przekazywana wprost z MEN z pominięciem samorządów, albo przynajmniej uzależniona od wyników
egzaminów zawodowych i wyników matur.

Odpowiedzi do tej pory nie otrzymaliśmy. Jednak w rozporządzeniu w sprawie podziału części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 r., wprowadzono zapisy, które częściowo są odpowiedzią
na postulaty Prezydenta Gliwic.



Gliwicka edukacja

Aż czworo gliwickich uczniów, zostało tegorocznymi laureatami stypendium Ministra Edukacji
i Nauki, za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2019/2020.

Dwóch uczniów (Jakub Schuwald i Jakub Kądziołka) otrzymało stypendium za osiągnięcia w olimpiadach
przedmiotowych, a dwie uczennice (Karolina Staszulonek i Anna Wieczorek) za osiągnięcia
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i w nauce. Troje z nich jest uczniami
I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego, a jeden uczęszcza do Akademickiego
Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej.

Jest to ogromny sukces, gdyż stypendium w całym kraju otrzymało 550 osób, w województwie
śląskim 57 osób, a w Gliwicach 4 osoby.



Gliwicka edukacja

Trwają Gliwickie Targi Zawodów - choć odbywają się
zdalnie, to materiały, które przygotowały gliwickie
szkoły kształcące w zawodach, są naprawdę
wartościowe i atrakcyjne.

Tegoroczne - szóste już - Gliwickie Targi Zawodów
zostały przygotowane przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w formie multimedialnej.



Gliwicka edukacja

14. edycja Giełdy Pracodawcy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej, odbywa się
w dniach 14 – 18 grudnia 2020 r. na platformie internetowej.

Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki.
Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktów firm z potencjalnymi kandydatami do pracy –
studentami, absolwentami i pracownikami naukowymi Politechniki Śląskiej, ale również absolwentami
szkół średnich. Organizacji giełdy towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy w zakresie
wzmacniania praktycznych elementów kształcenia w Politechnice Śląskiej oraz wymiany wiedzy pomiędzy
biznesem, a środowiskiem akademickim. Miasto Gliwice objęło wydarzenie patronatem honorowym.
Więcej na http://www.targipracy.polsl.pl/.

http://www.targipracy.polsl.pl/


Odnowione boisko na Sikorniku

Po gruntownej renowacji - niezbędnej co jakiś czas dla tego typu nawierzchni - i zaangażowaniu wielu
osób, boisko z trawiastą nawierzchnią syntetyczną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Gliwicach zostało oddane do użytku.

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 30 oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego, trenująca w ramach
Akademii Piasta Gliwice, a także mieszkańcy Sikornika mogą na zmodernizowanym obiekcie szlifować
swoje umiejętności i rozwijać piłkarskie pasje.



Południowa obwodnica Gliwic

Gotowa jest kolejna część obwodnicy Gliwic. Inwestycja tworzy dogodniejsze połączenie
z węzłem autostradowym Gliwice Sośnica i zapewnia lepszy dojazd do rozbudowujących się firm
logistycznych znajdujących się w tym rejonie. Od piątku 4 grudnia kierowcy mogą jeździć prawie
2-kilometrowym odcinkiem łączącym ul. Bojkowską z Pszczyńską.

Droga składa się z jednej jezdni z dwoma pasami ruchu (po jednym w każdą stronę). Droga jest
oświetlona, a wzdłuż niej stanęły tablice zmiennej treści, na których wyświetlane są informacje
o ewentualnych utrudnieniach czy warunkach atmosferycznych. Wybudowano także chodniki
umożliwiające bezpieczną komunikację pieszych, drogę rowerową oraz dwie zatoki autobusowe.

W ramach tej inwestycji zrealizowano także przebudowę i rozbudowę układu drogowego pomiędzy
ulicami Bojkowską i Pszczyńską, wybudowano 700-metrowy łącznik ul. Bojkowskiej z ul. Okrężną
i przebudowano południową część ul. Okrężnej na odcinku ok. 500 metrów.

Koszt odcinka obwodnicy południowej wyniósł nieco ponad 57 mln zł. Dofinansowanie do budowy
uzyskano z dwóch źródeł: Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad 17 mln 350 tys. zł,
a także z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości blisko 9 mln 800 tys. zł (uzupełnienie I transzy
środków RFIL).



Nowy pas startowy na lotnisku

10 grudnia oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną płytę gliwickiego lotniska z nową,
utwardzoną drogą startową o długości 920 m (którą w przyszłości będzie można wydłużyć nawet
do 1,3 km), drogą kołowania i płytą postojową, a także infrastrukturą okalającą: parkingami,
drogami dojazdowymi i biegnącą dookoła lotniska ścieżką rowerową.

Obiekt, którego modernizacja pochłonęła 27,9 mln zł, ma status lotniska publicznego
niepodlegającego certyfikacji, pozwalający na wykorzystywanie go m.in. dla lotów
biznesowych, sportowych oraz małego ruchu cargo.

Lotnisko jest przystosowane do całodobowej obsługi menadżerów biznesu, małych lotów
pasażerskich, a także lotów turystycznych, powietrznych taxi, sportów lotniczych i edukacji
lotniczej.



Nowe mieszkania

14 grudnia mieszkańcy dwóch nowych budynków przy ul. Górnej 1–3 otrzymali z rąk
prezydenta Gliwic klucze do 48 lokali.

W Gliwicach dzięki realizowanemu od lat miejskiemu programowi mieszkaniowemu przybywa
mieszkań zarówno dla rodzin o niższych dochodach, jak i dla osób średnio sytuowanych. Komunalne
kompleksy powstały m.in. przy ulicach Jana Pawła II, Żeromskiego, Jasnej, Targowej,
Kochanowskiego, Staromiejskiej i Jagiellonki. Kolejne są wznoszone w kwartale ulic Kujawskiej,
Samotnej, św. Jacka i Górnej w Ligocie Zabrskiej, a także przy ul. Opolskiej. Projektowane jest
osiedle przy ul. Dworskiej i Zbożowej.



10 nowych Solarisów

Jeszcze w tym roku na ulicach naszego miasta pojawi się 10 nowych Solarisów Urbino.

Dwunastometrowe autobusy obsługiwać będą linie A4, 8, 58, 59, 60, 71, 178, 186, 259, 692, 702.

To efekt wartego ponad 11,4 mln zł, rozstrzygniętego w tym roku przetargu zorganizowanego
przez PKM Gliwice. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejsze warunki zaproponowała
firma Solaris Bus&Coach z Bolechowa.



Pozostałe inwestycje

W okresie międzysesyjnym zakończono następujące inwestycje przeprowadzone przez spółki
miejskie:

1. ŚSM Sp. z o.o.
• Budowa systemu monitoringu miejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 na terenie

Wilcze Gardło w lokalizacjach: teren boiska sportowego, plac zabaw przy ul. Orchidei, przejazd
bramy przy wjeździe na Plac Jaśminu.

• Rozbudowa systemu monitoringu dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach
na terenie Cmentarza Lipowego.

2. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
• Kontenery na potrzeby walki z COVID-19 współfinansowanie z dotacji miasta (izby przyjęć,

izolatoria, pomieszczenia socjalne).
• Doprowadzenie instalacji tlenowej do izolatoriów.
• Zakup sprzętu i aparatury medycznej: aparaty do terapii wysokoprzepływowej tlenem, lampy

bakteriobójcze, wideolaryngoskopy, respirator (w ramach walki z COVID-19).
• Relokacja zbiorników tlenowych (ze środków Urzędu Wojewódzkiego, w ramach walki

z COVID-19).

3. PRUiM S.A.
• Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji

Lotniczej w Gliwicach - utwardzenie nawierzchni,
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Nowy Świat oraz Dolnej Wsi.



Aleja Mickiewicza

Firma A-Propol z Gliwic jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym
na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Przebudowa ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż alei Mickiewicza w Gliwicach”.

Po przeprowadzeniu badania i oceny złożonej oferty niewykluczone, że podpisanie umowy
z wykonawcą byłoby możliwe w najbliższych tygodniach.

Zakres opracowania projektowego obejmuje kompleksową przebudowę całego ciągu alei. Zgodnie
z założeniami przetargowymi musi on uwzględniać całkowitą wymianę nawierzchni, przebudowę
oświetlenia wraz ze zmianą lokalizacji małej architektury, a także projekt zagospodarowania zieleni.

Wykonawca na przygotowanie projektu zakończonego uzyskaniem pozwolenia na budowę
będzie miał 12 miesięcy. Po stronie projektanta będzie również uzyskanie decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w sąsiedztwie szpaleru lip
stanowiących obiekt ochrony konserwatorskiej. Zakres opracowania projektowego obejmował
będzie cały odcinek alei Mickiewicza (około 750 m) od ronda im. Prof. Stanisława Fryzego
do ul. Zawiszy Czarnego.



Nowy skwer nad DTŚ

Mnóstwo niespotykanych dotąd gatunków roślin, dużo miejsc do odpoczynku - to wszystko już
za kilka miesięcy pojawi się na skwerze nad Drogową Trasą Średnicową.
W kilku miejscach skweru pojawią się pergole, dzięki którym w gorące, letnie dni będzie można
znaleźć odrobinę cienia. Pod częścią z nich ustawione będą stoły i ławy piknikowe.
Na terenie skweru ustawiona zostanie instalacja przestrzenna z kamieni pochodzących z dawnej
śluzy Kanału Kłodnickiego. Wykopane w trakcie budowy kamienie zostaną oczyszczone
i umieszczone na skwerze w miejscu przecinania się głównych ciągów komunikacyjnych. Wokół
głazów zamontowane będą siedziska, a w tle pojawią się ciekawe rabaty z ozdobnych traw. Całość
dopełnią tablice zawierające informacje, zdjęcia oraz przebieg trasy kanału.
Termin rozpoczęcia prac przewidziano w pierwszym półroczu 2021 r.



Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 roku przyjął
Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030"- Zielone Śląskie.

Strategia zakłada ambitne cele strategiczne i operacyjne, które mają posłużyć do osiągnięcia wizji
województwa śląskiego w 2030 roku w brzmieniu:

„Województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce,
będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim
mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku”.

Aby możliwe było osiągnięcie tak określonej wizji, działania skoncentrowano na czterech celach
strategicznych, a mianowicie:

• województwo śląskie regionem odpowiedzialnej transformacji gospodarczej,
• województwo śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca,
• województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni,
• województwo śląskie regionem sprawnie zarządzanym.

Zachęcamy do zapoznania się z tym strategicznym dla naszego regionu dokumentem, który wytycza
najważniejsze kierunki, w które powinny wpisywać się strategie lokalne i stanowi podstawę dla naszego
programu operacyjnego oraz wskazuje priorytety przy dzieleniu środkami unijnymi.

Dokument jest dostępny na stronie www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie rcas.slaskie.pl.



Nowa Strategia Rozwoju Miasta Gliwice

Rozpoczęto prace na rzecz nowej strategii Miasta, Gliwice 2040, opracowanie której planuje się
przeprowadzić przy szerokiej partycypacji społecznej.

Jest to idealny moment na rozpoczęcie prac, gdyż uchwalenie Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego "Śląskie 2030"- Zielone Śląskie zapewnieni integralność założeń strategicznych na poziomie
regionalnym i lokalnym.

O wszelkich działaniach związanych z opracowaniem i możliwością włączenia się w prace przy Strategii
Gliwice 2040 informacje będą przekazywane na bieżąco.



GEPAR

Gliwiczanie wiele urzędowych spraw mogą załatwić przez Internet. Mają do dyspozycji Internetowy
sklep geodezyjny i Płatności online – platformę, dzięki której w wygodny i bezpieczny sposób można
dokonywać koniecznych płatności za większość standardowych czynności urzędowych.

Na Gliwickiej Elektronicznej Platformie Analityczno-Rozrachunkowej, w skrócie GEPAR, można
natomiast sprawdzić wysokość naliczonych podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a także dzierżaw
i bezumownego korzystania z nieruchomości i opłacić je w terminie, bez wychodzenia z domu.
Warto skorzystać z tej możliwości zwłaszcza w czasie obowiązujących obostrzeń epidemicznych. GEPAR
jest także kolejnym wygodnym kanałem komunikacji z urzędem.

Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa została w tym roku nagrodzona
„Skrzydłami”, w kategorii e-Usługi dla obywatela, przez miesięcznik „IT w Administracji”. „Skrzydła”
otrzymują najlepsze projekty informatyczne zrealizowane przez instytucje publiczne.

Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z platformy. Wszystkie informacje na
https://gepar.gliwice.eu/.



GEPAR - Konkurs

Urząd Miejski rozdaje kalendarze. I nie tylko.

Wystarczy założyć i aktywować konto GEPAR!

• 50 pierwszych osób otrzyma gliwickie kalendarze na
2021 r.,

• 100 kolejnych - zestaw: koszulka, długopis, smycz,
zapachy do auta,

• 100 kolejnych - zestaw: kubek, buff, długopis, smycz,
zapachy do auta.

Gadżety będzie można odebrać osobiście:
• 17 grudnia w godz. 15.00 -17.00,
• 30 grudnia od 14.00 – 16.00,
• 7, 14, 21 i 28 stycznia w godz. 15.00 – 17.00,

w Urzędzie Miejskim, ul. Zwycięstwa, wejście od skweru
Doncaster.

Utworzone konto musi być aktywne w GEPAR. Oznacza to,
że trzeba być kontrahentem miasta. Weryfikacja spełnienia
warunków akcji promocyjnej odbędzie się na podstawie
nr PESEL. Akcja trwa do 27 stycznia 2021 r.



Straż Miejska w Gliwicach

W Straży Miejskiej wdrażane jest nowe oprogramowanie wspomagające dowodzenie automatyzujące
procesy pracy (projektowe założenie funkcjonuje od roku 2018 r.), co w konsekwencji skutkować
będzie lepszym wykorzystaniem czasu pracy przez pracowników terenowych jak i koordynujących
działania terenowe.

Oprogramowanie jako jedyne w Polsce pozwala na integrację z bazami Ministerstwa Cyfryzacji
tj.: CEPIK 2.0 oraz Rejestru Dowodów Osobistych. Powyższe pozwoli na sprawne legitymowanie
i ustalanie tożsamości w sytuacji nieposiadania dokumentów podczas kontroli poprzez dostęp
do danych z urządzeń mobilnych w terenie. Do końca bieżącego roku, prawdopodobnie jako jedyna
w Polsce, Straż Miejska w Gliwicach uzyska dostęp do bazy dowodów osobistych i wizerunków.

W wyniku rozmów negocjacyjnych oraz udziału w projektowaniu i przystosowywaniu do polskich
warunków (udostępnienie "know-how"), oprogramowanie wdrażane jest za kwotę 1 zł "netto".
Planowane jest wdrożenie w tym systemie aplikacji dla mieszkańca, otwierając nowy kanał
komunikacji ze Strażą Miejską i miastem. Oferta cenowa zakupu systemu FT TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
wynosiła około 400 000 zł plus dodatkowe opłaty serwisowe.



Straż Miejska w Gliwicach

W Straży Miejskiej zwiększono do 33 liczbę etatów (poprzednio 18 etatów) w Wydziale
Dzielnicowych na potrzeby utworzenia tzw. EKOPATROLI, których głównym celem i zadaniem
będzie walka z niską emisją, kontrole spalania odpadów, szeroko pojęte działania związane z ochroną
środowiska, a także wspieranie pracowników Urzędu Miejskiego:

• Wydziału Środowiska - w doprowadzeniu do efektywnej wymiany kotłów i pieców
w gospodarstwach domowych oraz informowaniu mieszkańców o miejskich dotacjach na zmianę
systemu grzewczego (strażnicy zaoferują również pomoc w wypełnianiu wniosków
o przyznanie dotacji);

• Wydziału Usług Komunalnych - w zakresie doprowadzenia do efektywnej selekcji odpadów,
a także kontroli;

• Wydziału Gospodarowania Wodami - w zakresie gospodarki wodnej na terenie miasta Gliwice.

Pomimo poleceń wojewody śląskiego w zakresie ograniczania kontroli spalania odpadów
w związku z COVID-19 oraz ściślejszej współpracy z Policją jednostka stale wykonuje swoje
statutowe zadania - obsługując każdą interwencję mieszkańców.



Straż Miejska w Gliwicach

Mikołajki pod Szpitalem Miejskim nr 4
7 grudnia 2020 r. Straż Miejska zorganizowała akcję plenerową „Mikołajki” pod Szpitalem Miejskim
nr 4, zapewniając wsparcie małym pacjentom. Rozdano 40 paczek mikołajowych.

Akcja Straży Miejskiej „Miszcz parkowania”
Ogłoszona akcja na złoty, srebrny i brązowy mandat "MISZCZA PARKOWANIA" wzbudziła
zainteresowanie mediów lokalnych i ogólnopolskich. W piątek 11 grudnia 2020 r. w siedzibie
jednostki gościła telewizja TVN (na żywo), w programie Dzień Dobry TVN wystąpił Zastępca
Komendanta ds. Prewencji Rafał Bogdoł, omawiając bieżącą realizację i założenia akcji, która ma za
zadanie edukację mieszkańców poprzez wręczanie "internetowych mandatów złotego, srebrnego
i brązowego MISZCZA PARKOWANIA". W 2021 roku planuje się uruchomić kolejną akcję dla
mieszkańców, którzy będą wysyłać zdjęcia do „galerii wstydu kierowcy”.



Upamiętnienie Władysława Suleckiego

W niedzielę, 13 grudnia, pod tablicą upamiętniającą Władysława Suleckiego, posadowioną na
terenie dawnej KWK Gliwice w Nowych Gliwicach, Marek Pszonak, Przewodniczący Rady Miasta,
Aleksandra Wysocka, Zastępca Prezydenta Miasta oraz Grzegorz Krawczyk, Dyrektor Muzeum
w Gliwicach złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Władysław Sulecki był współzałożycielem pierwszych w powojennej Polsce, powstałych w 1978 r.,
Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska, które przygotowały grunt pod narodziny fenomenu
Solidarności.

Również w niedzielę, 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, odbyła się
wirtualna premiera książki „Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników”, wydanej
przez Muzeum w Gliwicach i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. O godzinie 12.00 na muzealnym
kanale YouTube udostępniona została rozmowa poświęcona gliwickiej opozycji.
O książce rozmawiali dr Bogusław Tracz, Karol Chwastek - redaktorzy publikacji i Grzegorz Krawczyk,
dyrektor Muzeum w Gliwicach.



Najlepsze prace nagrodzone

W konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gliwic w 2020 roku prezydent Adam
Neumann nagrodził dwa dyplomy i wyróżnił trzy kolejne. Wszyscy laureaci i wyróżnieni
zaproponowali ciekawe projekty architektoniczne lub urbanistyczne.
• I nagrodę zdobyła Marlena Kulisa za pracę magisterską „Teoria miasta zwartego w

projekcie przekształceń Śródmieścia Gliwic”, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Agaty
Twardoch.

• II nagroda przypadła Tomaszowi Węgrzynowi za pracę inżynierską „Marina Gliwice –
Centrum Turystyki i Edukacji Wodnej”.

W gronie wyróżnionych znaleźli się:
• Dawid Krzeszowiec z pracą inżynierską „Crystal Cube. Dom kultury na miejscu spalonej

synagogi w Gliwicach”,
• Tomasz Sadowski i jego praca magisterska „Projekt koncepcyjny »Centrum Kreatywności

Teatralnej – Mała Scena«. Adaptacja i rozbudowa Ruin Teatru Victoria w Gliwicach”,
• Sylwia Lipus za pracę inżynierską „Marina Gliwice – Centrum Turystyki i Edukacji Wodnej”.

Z projektami, na polecenie prezydenta Adama Neumanna, zapoznają się wydziały merytoryczne
i miejskie jednostki organizacyjne. Razem możemy więcej!

https://turystyka.gliwice.eu/wizytowka/ciekawe-miejsca-obiekty-sportowe/marina-gliwice
https://kultura.gliwice.eu/dla-turystow/ciekawe-miejsca/ruiny-teatru-miejskiego


Sukcesy gliwickich pięściarek

GUKS CARBO Gliwice ma na koncie znaczące sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, głównie
w boksie kobiet. Osiągnięcia młodych zawodniczek wskazują, że mistrzowskie tradycje klubu będą
kontynuowane.
17-letnia Alexas Kubicki już plasuje się w światowej czołówce kobiecego boksu. Ostatnio zdobyła
złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy, pokonując w finale Rosjankę Anastazję Kirienkę 3:2.
Jest także Mistrzynią Polski Juniorek.
Kinga Rewińska natomiast w pięknym stylu zdobyła na Mistrzostwach Europy w Boksie brąz. W ¼
finału pokonała na punkty Serbkę Zeljanę Subotic, jednak w półfinale przegrała ze świetnie
dysponowaną Ukrainką Viktorią Nakotą, która odebrała gliwickiej zawodniczce szanse na złoto.

8 grudnia utytułowanym pięściarkom osobiście gratulował prezydent Gliwic Adam Neumann.

CARBO Gliwice to klub, który od lat z powodzeniem szlifuje bokserskie talenty. Od 2015 r. gliwickie
pięściarki i pięściarze trenują w wielofunkcyjnej hali bokserskiej przy ul. Kozielskiej. Hala została
przebudowana przez miasto Gliwice kosztem 919 000 zł.



Karuzela na Rynku

W sobotę, 12 grudnia, w samo południe na gliwickim Rynku pojawiła się wiedeńska karuzela.
W tym sezonie, z powodu obostrzeń epidemicznych, niestety bez towarzyszącego jarmarku,
będzie się kręcić do 8 stycznia.

Z karuzeli będzie można korzystać bezpłatnie, w godz. 12.00 - 19.00. W wigilię, 24 grudnia,
wyjątkowo będzie czynna tylko do godz.16.00.



Zwycięstwa 21
44 - 100 Gliwice

tel: + 48 32  239 11 82
e-mail: pm@um.gliwice.pl


