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DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
wsparcie działań o pozyskanie środków finansowania

• 13 maja Prezydenci Zabrza i Gliwic wraz z Marszałkiem 
Województwa Śląskiego wystąpili do Ministerstwa Transportu 
z prośbą o spotkanie.

• 24 maja prezydent Gliwic wystosował pismo do Ministerstwa 
Finansów o jak najszybsze przekazanie środków z subwencji ogólnej.

• 12 czerwca w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie 
z udziałem Wiceministrów Finansów, Wiceminister Transportu, 
Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydentów Zabrza i Gliwic, 
mające na celu ustalenie źródła sfinansowania luki finansowej oraz 
uruchomienia kolejnej transzy kredytu EBI i przekazaniu subwencji 
na 2013 r. 

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
wsparcie działań o pozyskanie środków finansowania

• Na początku tygodnia do Urzędu Miejskiego wpłynęły dwa pisma 
z Urzędu Marszałkowskiego:
– w sprawie zabezpieczenia środków finansowych przez miasto 

Gliwice na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte 
przez Województwo, podpisane przez Dyrektor Wydziału 
Komunikacji i Transportu;

– z prośbą o „niezwłoczne przedstawienie zapewnienia 
posiadania środków finansowych na domknięcie montażu 
finansowego w odniesieniu do odcinka G2 na poziomie 334 
mln zł” podpisane przez Marszałka.
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Podium – trwa budowa

• W miejscu dawnego stadionu XX-lecia trwają prace rozbiórkowe, 
w tym roku rozpoczną się już również roboty konstrukcyjne. Do 
końca roku hala powinna sięgać drugiej kondygnacji.

• 10 maja w Urzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie Zarządu 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w pełnym jego składzie. 
Rozmawiano o wykorzystaniu 
w przyszłości hali Podium do 
zawodów lekkoatletycznych.

• 28 maja w Warszawie odbyło się
spotkanie Prezydenta Gliwic 
z Wiceministrem Sportu.



Porozumienie z Nigerią

• 29 maja w Urzędzie Miejskim podpisane zostało porozumienie 
o współpracy między samorządem Gliwic a przedstawicielami 
ministerstwa nauki i technologii Federacyjnej Republiki Nigerii.

• Podczas pobytu w Polsce delegacja z Nigerii poszukiwała partnerów 
we współpracy z którymi planuje realizować projekt rozwoju ośrodków 
transferu technologii w swoim kraju.

• Gliwice znalazły się na trasie podróży 
studialnej, dzięki kontaktom nawiązanym
podczas ubiegłorocznego 8 Generalnego 
Zgromadzenia World Technopolis
Association.



„Specjalne Strefy Ekonomiczne a rozwój miast”

• 27 maja w Lublińcu odbyła się konferencja dotycząca specjalnych 
stref ekonomicznych, z udziałem minister rozwoju regionalnego 
Elżbiety Bieńkowskiej, wiceministra gospodarki Tomasza 
Tomczykiewicza oraz starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów 
gmin podregionu bytomskiego. 

• W czasie konferencji uczestnicy podpisali deklarację „Biały Śląsk”
(wyrażającą wolę rozwoju gospodarczego regionu) oraz przyjęli 
stanowisko w sprawie funkcjonowania specjalnych stref 
ekonomicznych, postulującą wydłużenie ich działania przynajmniej 
do 2026 roku.



Dzień Nauki i Przemysłu

• 24 maja na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark 
Gliwice” odbyła się piąta edycja „Dnia Nauki i Przemysłu”.

• W wydarzeniu wzięło udział blisko 1500 osób, m.in. uczniowie szkół
z Gliwic i okolicznych miast, studenci oraz przedstawiciele władz 
lokalnych i uczelni wyższych.

• Podczas targów swoją ofertę oraz osiągnięcia zaprezentowały 
innowacyjne przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytuty 
naukowo-badawcze, koła naukowe Politechniki Śląskiej oraz 
Uniwersytetu Śląskiego.



Aplikacja mobilna dla gliwiczan
• „Mobilne Gliwice” to nazwa nowej, 

bezpłatnej usługi uruchomionej przez Miasto 
dla mieszkańców, posiadaczy urządzeń
przenośnych typu smartfony i tablety.

• Interaktywna aplikacja jest jedną z 
pierwszych w naszym regionie. Umożliwia 
dostęp do najważniejszych informacji w 
każdym miejscu.

• Zawiera moduły: O mieście, Miejsca, 
Wydarzenia, Aktualności, Utrudnienia w 
ruchu, Kontakt oraz specjalny moduł
poświęcony budowie Drogowej Trasy 
Średnicowej, wraz z mapami objazdów.

• Koszt jej przygotowania to niecałe 28 tys. zł.



Pomysł na zarządzanie

• Zmierzają ku końcowi prace przy budowie 
czterech nowych hal sportowych 
(na ul. Kozielskiej, Górnych Wałów, 
Chorzowskiej i w Łabędach).

• Miasto planuje zastosować nowatorski sposób 
zarządzania tymi obiektami. W drodze 
przetargu wyłonione zostaną podmioty 
zewnętrzne, którym hale zostaną
wydzierżawione. Równocześnie na dzierżawcę
zostanie nałożony obowiązek świadczenia usług 
na rzecz szkół, tj. udostępniania sal i sprzętów.

• Rozwiązanie umożliwi odzyskanie 
23% podatku VAT.



Gliwice nagrodzone

• Inteligentny system sterowania ruchem został
uznany za jedną z najlepszych inwestycji 
komunalnych w Polsce – otrzymał nagrodę w 
konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013 
podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

• Prezydentowi Gliwic przyznano natomiast tytuł
Samorządowego Menedżera Regionu w 
województwie śląskim podczas organizowanej 
przez „Puls Biznesu” Gali Filarów Polskiej 
Gospodarki 2012 oraz Statuetkę przyznawaną
przez Fundację Orła Białego „za mądre i 
rozważne zarządzanie miastem”.



Dzieje się w Gliwicach

W drugi weekend maja 83 dwuosobowe zespoły stanęły do zawodów 
sportowych w organizowanym po raz czwarty Rajdzie Miejskim 360°.
Noc z 18 na 19 maja gliwiczanie mogli spędzić w jednym z oddziałów 
gliwickiego muzeum.
29 maja w GTM odbyła się premiera spektaklu „Mały Książę”.
Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca w Parku Chopina przygotowano piknik 
rodzinny z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta. 
8 czerwca podczas INDUSTRIADY - Święta Szlaku Zabytków Techniki –
w kilku punktach miasta, m.in. pod Radiostacją, na gliwiczan czekały 
liczne atrakcje.



Piast Gliwice w Europejskich Pucharach

Gliwicki Klub Sportowy zakończył rozgrywki w Ekstraklasie.

Piast zajął czwarte miejsce, dzięki czemu, po raz pierwszy w historii, 
zagra w eliminacjach do Ligi Europejskiej.



Międzynarodowo w Gliwicach

11 maja w hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej odbył się
Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kobiet. W Gliwicach gościły trzy 
reprezentacje narodowe – z Danii, Szwecji i Białorusi.
W dniach 8 – 11 czerwca Śląska Sieć Metropolitalna wspólnie z 
Politechniką Śląską zorganizowała mecze siatkówki reprezentacji 
uniwersjadowych Rosji i Polski oraz reprezentacji narodowej Algierii 
o Puchar Prezydenta Miasta.



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
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