
Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres
od 11 lipca do 11 września 2013 roku



Finansowanie unijne 2014-2020

• 29 sierpnia odbyło się II subregionalne spotkanie konsultacyjne projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

• Poruszono temat dotyczący wysokości środków, jakimi będzie dysponował
Subregion Centralny w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Aktualnie przyjęte wyliczenia pokazują kwotę 285 mln euro w ramach puli 
środków regionalnych oraz 434 mln euro z puli krajowej na realizację ZIT 
w Subregionie Centralnym. 

• Pod koniec września złożona zostanie lista projektów przewidzianych do 
realizacji w ramach ZIT. Wcześniej, pod koniec czerwca, lista projektów 
trafiła do Urzędu Marszałkowskiego gdzie została zweryfikowana pod 
kątem zgodności z przygotowywanymi dokumentami strategicznymi.



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

• Odcinek G1
– Rozpoczęto kolejny etap prac konstrukcyjnych przy budowie wiaduktu nad 

autostradą A1.
– Dobiegają końca roboty konstrukcyjne przy wszystkich obiektach mostowych na 

tym odcinku.
– Rozpoczęto prace drogowe.
– Zakończono przebudowę taśmociągu dostarczającego węgiel do PEC na odcinku 

kolidującym z przebiegiem DTŚ.

• Odcinek G2
– Trwa przebudowa infrastruktury podziemnej w tym głównej magistrali 

ciepłowniczej miasta i kolektorów deszczowych.
– Przywrócono przejezdność ul. Jana Śliwki
– Rozpoczęto budowę obiektu mostowego w ciągu Drogi Krajowej 88
– Rozpoczęto betonowanie ścian szczelinowych tunelu pod ul. Dworcową

i Zwycięstwa.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
wsparcie działań o pozyskanie środków finansowania

• 31 lipca złożono w Ministerstwie Transportu wnioski o przyjęcie 
odcinka G2 DTŚ na listę projektów kluczowych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz o zaliczenie tego 
odcinka do kategorii dróg krajowych.

• 31 lipca ten sam wniosek złożono w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego.

• 27 sierpnia otrzymaliśmy od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
pismo potwierdzające dotychczasowe ustalenia.

• Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki z subwencji oraz 
kolejna transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



Remonty ulic

• Od 12 sierpnia trwa remont wiaduktu nad torami w ciągu ul. Pszczyńskiej. 
Prace powinny zakończyć się do połowy września. 

• 19 sierpnia ruszyła rozbudowa ronda u zbiegu ul. Toszeckiej i Bohaterów 
Getta Warszawskiego. Powstanie dodatkowy pas umożliwiający jadącym 
ul. Toszecką w stronę centrum skręt w prawo bez konieczności wjeżdżania 
na rondo. Prace finansuje firma Selgros.

• Od marca trwają prace na gliwickiej Starówce. 
Ul. Białej Bramy i odcinek Średniej są już
praktycznie gotowe, na Kaczyńcu, ul. Pod Murami, 
Tkackiej, Górnych Wałów i Placu Wszystkich 
Świętych trwają układanie nowej nawierzchni 
i prace brukarskie. Już wkrótce zostaną również
zakończone prace przy ul. Matejki i Dolnych Wałów.



Akwarium w Palmiarni

• 30 lipca w Palmiarni Miejskiej został otwarty nowy akwarystyczny 
pawilon, który finalizuje wieloletnią modernizację obiektu.

• W czterech tematycznych akwariach pływa kilkadziesiąt gatunków ryb. 
Jest to jedna z największych słodkowodnych ekspozycji w kraju, a sama 
Palmiarnia również należy do grona największych w Polsce.

• Koszt inwestycji: 3,6 mln zł.
• Od otwarcia kompleksu akwarystycznego gliwicką palmiarnię odwiedziło 

już ponad 46 tys. osób. W ubiegłym roku w tym samym okresie 
palmiarnię odwiedziło 11 tys. osób.



Ruszyła przebudowa Akademickiej

• ul. Akademicka zmieni się w deptak pełen zieleni z reprezentacyjnym 
placem.

• Wykonawca inwestycji to konsorcjum gliwickich firm: Przedsiębiorstwa 
Remontów Ulic i Mostów S.A. oraz Zakładu Instalacji Budowlanych 
W. Szostak, A. Duda Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

• Inwestycja o wartości ponad 13,5 mln zł realizowana jest ze środków 
Politechniki Śląskiej oraz gliwickiego samorządu.



Pielęgnujemy zabytki

• Od 1 sierpnia prowadzone są prace 
konserwatorskie polegające na 
impregnacji drewnianej konstrukcji 
Radiostacji oraz zabezpieczeniu 
betonowych części stóp 
fundamentowych środkami 
hydrofobowymi.

• Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem i jeszcze w tym roku 
teren wokół Radiostacji zostanie 
ponownie udostępniony mieszkańcom.

• Koszt przedsięwzięcia to około 
260 tysięcy złotych. 



Przebudowa teatru

• W Gliwickim Teatrze Muzycznym trwa przebudowa, której najważniejszą
częścią jest wymiana dachu i stropu. Sala widowni zostanie 
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowana 
zostanie szatnia i foyer, powstaną nowe pomieszczenia.

• Koszt inwestycji wyniesie 3,2 mln zł. Z czego 2, 8 mln pochodzi z kasy 
miejskiej. GTM pozyskał 400 tys. zł w drodze konkursu z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Budżet obywatelski

• Do 4 sierpnia w sondażu internetowym gliwiczanie mogli 
wybierać zadania do realizacji w 2014 roku. W głosowaniu 
wzięło udział 1138 osób.

• Zadania podzielono na trzy kategorie: inwestycje, remonty 
i inne wydatki. Spośród trzech kategorii w dwóch 
przeprowadzono sondaż. Wybrano 7 zadań inwestycyjnych 
na łączną kwotę 1,2 mln zł oraz 4 zadania remontowe (600 
tys. zł). Pozostałe zadania, zaliczane do kategorii „inne”, ze 
względu na niewielki koszt zostaną zrealizowane bez 
głosowania.



Przetargi na hale

• Dwie z czterech budowanych hal sportowych zostały już udostępnione 
mieszkańcom. Halą przy ul. Górnych Wałów przez najbliższe 3 lata  
zarządzać będzie firma GEOMED z Gliwic, która będzie udostępniać
obiekt szkołom oraz świadczyć usługi na rzecz mieszkańców, instytucji i 
klubów. Hala przy ul. Kozielskiej jest tymczasowo dzierżawiona przez 
szkołę. W ciągu najbliższych 3 miesięcy odbędzie się przetarg na jej 
dzierżawę.

• Pod koniec roku mieszkańcom Gliwic zostaną udostępnione kolejne dwie 
hale sportowe – przy ul. Chorzowskiej oraz w Łabędach. 



GWSP częścią Konsorcjum

• Od nowego roku akademickiego Gliwicka Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości będzie działać pod patronatem Wyższej Szkoły 
Biznesu – National-Louis University, lidera Konsorcjum Uczelni 
FUTURUS, którego gliwicka placówka stanie się częścią.

• GWSP zachowa swą nazwę i autonomiczność. 
Oferta uczelni zostanie poszerzona o nowe kierunki, w tym MBA.



Wizyta Airbus Military

• 6 września w Gliwicach gościła delegacja z Airbus Milliary na czele z 
wiceprezesem ds. stosunków przemysłowych.

• Goście zapoznali się z ofertą inwestycyjną miasta oraz nawiązali 
kontakty z gliwickimi firmami branży lotniczej i militarnej.



Lato w mieście

• Jubileuszowe, dziesiąte „Parkowe Lato” w każdą niedzielę sierpnia, 
wycieczki z „Metamorfozami”, Festiwal Jazz w Ruinach czy Letnie Kino 
Plenerowe to niektóre z atrakcji zapewnionych mieszkańcom w okresie 
wakacji. Wszystkie wydarzenia przez ostatnie dwa miesiące gromadziły 
rzesze entuzjastycznie nastawionej publiczności.

• W lipcu została oddana do użytku gliwiczanom kolejna siłownia na 
świeżym powietrzu, wyposażona w 9 różnych urządzeń. Usytuowany na 
os. Obrońców Pokoju obiekt sfinansowany został z budżetu miasta, 
kosztował 144 tys. zł. Z plenerowych siłowni można korzystać także
m.in. na placu Grunwaldzkim, w Bojkowie i w Sośnicy.



Sport

• 25 lipca na Stadionie Miejskim w 
Gliwicach odbył się rewanżowy mecz 
II rundy eliminacji Ligi Europejskiej. 
Piast Gliwice zremisował 2:2 z 
przeciwnikiem z Azerbejdżanu, 
zespołem Qarabag Agdam.

• 22 i 23 sierpnia w Gliwicach odbył
się Międzynarodowy Turniej w Piłce 
Siatkowej Kobiet, organizowany 
przez Klub Środowiskowy AZS 
Politechniki Śląskiej.



Strefy o 6 lat dłużej

• Okres funkcjonowania 14 specjalnych stref ekonomicznych, w tym 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, decyzją Rady Ministrów, 
zostanie przedłużony do końca 2026 roku.

• Podczas spotkań
w Ministerstwie Gospodarki, 
debat i konferencji od miesięcy 
wielokrotnie apelowały o to 
samorządy. Wydłużenie 
działalności stref to zachęta 
dla inwestorów, która zwiększy 
napływ nowych projektów 
do Polski.



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


	Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres�od 11 lipca do 11 września 2013 roku
	  Finansowanie unijne 2014-2020
	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA�„ZACHÓD” – ODCINKI G1 i G2 w GLIWICACH�
	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA�wsparcie działań o pozyskanie środków finansowania
	   Remonty ulic
	 Akwarium w Palmiarni
	 Ruszyła przebudowa Akademickiej
	  Pielęgnujemy zabytki
	 Przebudowa teatru
	 Budżet obywatelski
	 Przetargi na hale
	 GWSP częścią Konsorcjum
	Wizyta Airbus Military
	 Lato w mieście
	  Sport
	   Strefy o 6 lat dłużej
	 Dziękuję za uwagę

