
Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres
od 13 czerwca do 10 lipca 2013 roku



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
„ZACHÓD” – ODCINKI G1 i G2 w GLIWICACH
- Podział kompetencji

• 18 czerwca DTŚ S.A. podpisała list intencyjny z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego w sprawie pozyskania finansowania dla 
uzupełnienia istniejących źródeł finansowania budowy regionalnej 
drogi publicznej pn. Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD – odcinek 
G2 w Gliwicach.

• Minister Transportu przekazał do Ministerstwa Finansów wniosek 
o wypłatę środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
w wysokości 32,5 mln euro.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
wsparcie działań o pozyskanie środków finansowania

• Minister Finansów odrzucił prośbę Prezydenta Gliwic dotyczącą
przyspieszenia terminu przekazania środków z rezerwy subwencji 
ogólnej.

• 9 lipca w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego prowadzone były 
rozmowy w sprawie wypełnienia luki finansowej ze środków 
unijnych.

• Trwają bieżące konsultacje z Marszałkiem Województwa Śląskiego.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



Kontrola NIK pozytywnie

• Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę planowania 
i realizacji inwestycji na terenach zagrożonych powodzią. 
Oceniła pozytywnie działalność Miasta w zbadanym zakresie 
w latach 2010 – 2012.



Aktualizacja Strategii

• 25 czerwca odbyła się pierwsza część warsztatów w sprawie 
aktualizacji Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju 
Miasta do roku 2022.

• Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele różnych sektorów 
działalności w mieście – firm, spółek miejskich, jednostek 
organizacyjnych, instytucji kultury, kadra kierownicza gliwickiej 
oświaty oraz naczelnicy wydziałów urzędu miejskiego.

• Pod okiem ekspertów powstaje dokument wskazujący najbardziej 
perspektywiczne rozwiązania, które przyczynią się do wzrostu 
aktywności obywatelskiej i biznesowej w Gliwicach.



Nowa hala w Strefie

• TRW Braking Systems – producent układów wspomagania 
hamulcowego, działający w gliwickiej podstrefie KSSE – otwarł kolejną
halę produkcyjną. 

• Na powierzchni 13 tys. m2, oprócz hali, znajdują się rozległe magazyny. 
Dodatkowa przestrzeń pozwoli blisko dwukrotnie zwiększyć produkcję
– z 4,5 miliona układów wspomagania hamulcowego rocznie 
do ponad 8 milionów.

• Obecnie firma zatrudnia 
650 pracowników. Ich liczba 
ma wzrosnąć do 900 w przeciągu 
najbliższych 4 lat.



Wiadukty

• Zakończyła się przebudowa wiaduktu w ciągu 
ul. Szymanowskiego nad Drogą Krajową nr 88. 
20 czerwca wyremontowany obiekt oddano do 
użytku.
Prace trwały 10 miesięcy. Obiekt podniesiono 
o około 60 cm, jezdnia na wiadukcie została 
poszerzona, zbudowano chodnik, zamontowano 
barierki energochłonne i balustrady.

• Przedłuży się natomiast remont zniszczonego 
wiaduktu na DK 88. Zakres prac okazał się być
znacznie większy, niż wskazywały projekt 
i wstępne ekspertyzy.



Przetarg na zakup energii elektrycznej

• Rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii elektrycznej dla 
Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych 
w okresie od sierpnia do grudnia br. Najlepszą ofertę złożyła 
firma Tauron GZE Sp. z o.o..

• Zaoferowane ceny są o 40% niższe od obecnie obowiązujących. 
• Decyzja o nieprzystąpieniu Gliwic do zamówienia wspólnego 

realizowanego przez GZM 
w 2012 roku przyniosła 
w budżecie ponad 
630 tys. zł oszczędności.



Miasto dla młodych

• 17 czerwca odbyło się otwarcie boiska 
szkolnego przy Szkole Podstawowej 
nr 9 w Gliwicach, a po nim zawody dla 
najmłodszych pn. „Spartakiada Małego Misia”.

• Wieczorem tego samego dnia podczas ósmej 
już Gali Młodych Talentów w Gliwickim 
Teatrze Muzycznym Prezydent wręczył
statuetki i dyplomy najbardziej 
utalentowanym młodym gliwiczanom.

• 10 lipca zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta ogłoszony został konkurs na 
dofinansowanie do opieki nad dziećmi 
sprawowanej w formie żłobka. 



Miasto dla młodych

• Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych, którzy w kwietniu przystąpili 
do obowiązkowego egzaminu kończącego naukę na tym etapie, 
uzyskali najwyższe w historii wyniki, plasujące Gliwice na 1 miejscu 
w wśród 36 powiatów województwa śląskiego. 

• Wyniki egzaminów końcowych są z roku na rok lepsze, a ich średnia 
w tym roku z poszczególnych przedmiotów jest wyższa niż średnia 
wojewódzka.



Dzieje się w Gliwicach

• Niedzielę 16 czerwca gliwiczanie spędzili w Parku Chopina podczas 
Wieczoru z Romami.

• 20 czerwca w Ruinach Teatru Victoria odbył się premierowy pokaz opery 
„Carmen” w rytmach hiszpańskiego flamenco.

• 21 czerwca podczas Nocy Świętojańskiej na Placu Krakowskim przy 
wyjątkowo licznej publiczności wystąpili Monika Brodka i zespół Bajm.

• W ostatni weekend czerwca niebo nad miastem zapełniło się kolorowymi 
balonami - na gliwickim lotnisku rozegrany został Balonowy Turniej Polski.



Dzieje się w Gliwicach

• Trwa 7. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy. Przez miesiąc, od 
28 czerwca, w różnych miejscach w centrum miasta gliwiczanie mogą
podziwiać występy kuglarzy, akrobatów, motocyklistów, obejrzeć
spektakl teatralny lub odprężyć się słuchając koncertów i kabaretów.



Dziękuję za uwagę

Zygmunt Frankiewicz
ul. Zwycięstwa 21
44 -100 Gliwice

tel. 032 / 230-69-51
faks 032 / 238-54-06

e-mail: pm@um.gliwice.pl


