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Drogowa Trasa Średnicowa

12 grudnia w Ratuszu została 
podpisana pomiędzy DTŚ SA a Eurovią
Polska S.A. w obecności Marszałka 
Województwa Śląskiego Adama 
Matusiewicza umowa na budowę
ostatniego odcinka Drogowej Trasy 
Średnicowej w Gliwicach.

6 grudnia prezydent wraz z 
marszałkiem spotkali się z ministrem 
transportu i wiceministrem gospodarki. 
Rozmawiano o wypełnieniu przez Rząd 
RP zobowiązania zawartego w umowie 
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
o uzupełnieniu brakujących środków 
finansowych.



Centrum Ratownictwa Gliwice

W sierpniu Komendant Miejski Policji poinformował, 
że ze względu na wdrażanie w Policji nowego systemu 
Wspomagania Dowodzenia (SWD) niezbędne jest 
przeniesienie stanowisk policyjnych z pomieszczeń
CRG do KMP w Gliwicach wraz z numerami 
alarmowymi.

Pomimo stanowczego sprzeciwu władz miasta, 
interwencji u Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego 
oraz w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, pod koniec 
listopada Komendant Miejskiej Policji wypowiedział porozumienie zawarte 
w dniu 9 sierpnia 2001 r. co skutkuje opuszczeniem przez Policję Centrum 
Ratownictwa Gliwice.

Niemądra i nieuzasadniona decyzja Policji degraduje dobrze funkcjonujący 
i wielokrotnie sprawdzony w trudnych sytuacjach system, działający od 8 
lat, na uruchomienie którego miasto wydatkowało ponad 5 mln zł.



Hala widowiskowo-sportowa Podium

Zarząd Województwa Śląskiego, zrezygnował ze wspierania inwestycji w 
zakładanym terminie. Zaproponowano Gliwicom uwzględnienie projektu 
w ramach kolejnego okresu programowania unijnego, za dwa lata.

Przygotowania do budowy są na ukończeniu. 
Na dotychczasowe działania wydano 
ok. 5 mln zł z budżetu miasta oraz
ponad 3 mln zł ze środków unijnych.
Koszt inwestycji szacowano na 380 mln zł. 
W drugim przetargu najniższa cena wyniosła 
306 mln zł.
W ramach bezzwrotnej dotacji z Unii Europejskiej miasto miało pozyskać
ok. 141 mln zł. Ministerstwo Sportu przyznało dotację w wysokości 
15 mln zł. Dodatkowo po zakończeniu budowy miasto planuje też
odzyskać ponad 60 mln zł podatku VAT.



Hala widowiskowo-sportowa Podium

Bez unijnej dotacji budowa hali kosztowałaby 
miasto 230 mln zł. Z analiz ekonomicznych wynika, 
że miejska kasa wytrzymałaby finansowe 
obciążenie. 

Przed podjęciem decyzji ogłoszone zostały 
konsultacje społeczne, które trwają od 10 grudnia 
i zakończą się 16 grudnia. 
W 11 punktach w całym mieście każdy pełnoletni 
mieszkaniec Gliwic może wyrazić swoje zdanie. 



Kredyt ramowy w EBI

Umowa kredytowa w Europejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę
150 mln zł została podpisana przez miasto w dniu 08.11.2011 r.
Kredyt będzie pokrywał część deficytu w latach 2011-2013. Pierwsza 
transza kredytu w wysokości 69 mln zł wpłynęła w 2011 r, druga 
w wysokości 54 mln zł w 2012 r. 
Na 2013 r. zaplanowany jest wpływ 27 mln zł.

Pierwsza transza kredytu jest oprocentowana wg stopy zmiennej 
równej WIBOR 3M + 0,037%.

Druga transza kredytu jest oprocentowana wg stopy stałej równej 
3,53%.



Nowy inkubator

19 listopada został oddany do użytku nowy inkubator dla 
przedsiębiorców. W obiekcie o powierzchni 2200 m2, usytuowanym w 
Nowych Gliwicach znalazło się 20 lokali o pow. 45 i 100 m2. Wszystkie 
przeznaczono na sprzedaż, część została już zasiedlona. Zasady zakupu 
są korzystne, bo przedsiębiorcy wpłacają 1% wartości nieruchomości, 
a pozostałą kwotę mogą spłacać przez 5 lat w nieoprocentowanych
ratach. 

Koszt inwestycji, zrealizowanej przez Agencję Rozwoju Lokalnego, 
wyniósł ponad 8 mln zł.
W nowym Inkubatorze rozpoczęła 
już działalność Energotechnika
Engineering, firma będąca częścią
dużej grupy kapitałowej 
RAFAKO S.A.



Remonty ulic

Rozpoczęła się długo oczekiwana przebudowa zniszczonego wiaduktu na 
DK88. 4 grudnia obiekt został zamknięty dla ruchu, pozostanie nieprzejezdny 
przez cały czas trwania robót. Planowany termin zakończenia prac to 
październik 2013 r. Wykonawcą jest spółka PW Banimex z Będzina. Koszt 
inwestycji to ok. 13,5 mln. zł. Objazdy wytyczono poprzez nową estakadę
przy osiedlu Kopernika. Kierowców zachęca się również do korzystania z 
autostradowej obwodnicy miasta.

Do 30 czerwca potrwa przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Szymanowskiego. 
Przejazd przez DK 88 możliwy jest zewnętrznymi pasami jezdni. Na okres 
świąteczny planowane jest czasowe przywrócenie ruchu na wszystkich 
czterech pasach. Zadanie realizują
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów 
oraz PRUIM-MOSTY.

Zakończyły się prace na skrzyżowaniu ulic: 
Dworcowej, Strzody i Wyszyńskiego. 
Nie ma utrudnień w ruchu, trwają prace 
odbiorowe i rozliczeniowe.



Najszybciej rozwijające się firmy

Trzy gliwickie firmy – i3D, LGBS oraz Future Processing znalazły się
na liście najszybciej rozwijających się środkowoeuropejskich 
przedsiębiorstw technologicznie innowacyjnych. Agencja Deloitte
w swoim rankingu uwzględniła ponad 50 podmiotów, z czego 37 to 
przedsiębiorstwa z Polski, w tym 5 z województwa śląskiego.

Najlepszą z Polskich firm okazała się gliwicka spółka i3D, oferująca 
rozwiązania aplikacyjne i sprzętowe, które umożliwiają interakcję
i pełne odwzorowanie świata realnego w wirtualnej rzeczywistości. 
Uplasowała się na 3 miejscu. 5 miejsce zajęła debiutująca w rankingu 
firma LGBS Polska, zajmująca się tworzeniem oprogramowania w 
technologiach Microsoft. Future Processing, świadcząca kompleksowe 
usługi w zakresie produkcji oprogramowania, zanotowała awans 
o 3 pozycje i miejsce 19. w rankingu.



Przestrzeń publiczna

W XIII edycji konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa 
Śląskiego” jury konkursowe przyznało nagrody i wyróżnienia w czterech
kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, 
obiekt użyteczności publicznej i zrewitalizowany obiekt użyteczności 
publicznej.

W ostatniej kategorii dwie główne nagrody otrzymała Politechnika Śląska 
w Gliwicach za adaptację stołówki akademickiej przy ul. Pszczyńskiej 
na Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” oraz przebudowę Studenckiego 
Domu Kultury przy ul. Strzody na potrzeby Wydziału Architektury. Kryta 
pływalnia „Neptun” w Sośnicy otrzymała wyróżnienie marszałka w kategorii
„obiekt użyteczności publicznej”. 

Na drugiej pozycji „Nagrody Internautów” uplasowała się gliwicka fontanna 
przy Placu Piłsudskiego. 

Nagrodę Grand Prix plebiscytu „Architektura Roku Województwa Śląskiego 
2012”, zdobył biurowiec firmy Infinite Dreams wzniesiony na terenie Centrum 
Edukacji i Biznesu NOWE GLIWICE. 



Plany zagospodarowania przestrzennego

21 listopada 2012r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego zostały opublikowane dwa plany miejscowe uchwalone 
na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2012r. 
1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru położonego w Katowickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – pomiędzy Aleją
Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. 
Starogliwicką, 

2. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w centralnej części miasta, 
obejmującego Centrum i Śródmieście, tzw. centralne tereny 
miasta.

Plany te wejdą w życie 22 grudnia 2012r. 



Oświetlenie uliczne

W dniu 29 listopada 2012r. odbyła się prezentacja Masterplanu
oświetlenia ulicznego w Gliwicach. Zadaniem tego długookresowego 
narzędzia planistycznego jest stworzenie podstaw do uporządkowania 
oświetlenia w Gliwicach, ułatwienia orientacji i czytelności w przestrzeni 
oraz podniesienia ogólnej jakości oświetlenia publicznego. Rozwiązania 
przyczynią się nie tylko do poprawy estetyki ale również do zmniejszenia 
zużycia energii i obniżenia kosztów eksploatacyjnych urządzeń
oświetleniowych.

Projekt jest współfinasowany przez Miasto 
Gliwice i firmę Tauron Dystrybucja S.A. 



Święto Niepodległości 11 listopada

Gliwickie obchody święta narodowego rozpoczęła Msza św. 
w intencji Ojczyzny w kościele katedralnym pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła. Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli na Plac 
Marszałka Piłsudskiego, gdzie prócz uroczystości odbył się również
pokaz sprzętu militarnego. 
Rocznicowe uroczystości zwieńczył wieczorny koncert zatytułowany 
„Z tryptyków wspomnień”. Na Scenie BAJKA wystąpiła śpiewaczka 
Nina Nowak, której towarzyszyła pianistka Halina Andrzejewska. 



Mecz Polska-Niemcy

14 listopada na Stadionie Miejskim w Gliwicach odbył się mecz 
młodzieżowych reprezentacji U-20: Polska – Niemcy, rozgrywany w 
ramach Turnieju Czterech Narodów. Wygraną 2:1 Polska drużyna 
umocniła swoją pozycję w tabeli.



Mat@ndo

3 grudnia w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości odbyła się
pierwsza edycja wielkiego testu z matematyki organizowana przez Śląską
Sieć Metropolitalną oraz Miasto Gliwice. W sprawdzianie wzięło udział
łącznie 60 osób – uczniów liceów i techników, ich nauczycieli oraz 
przedstawicieli środowisk oświatowych. 

Uczestnicy rozwiązywali zadania na notebookach przy wykorzystaniu 
specjalnej platformy e-learningowej, pozwalającej na naukę i 
przeprowadzenie testu oraz natychmiastowe sprawdzenie jego wyników. 



Dzień Osób Niepełnosprawnych

W poniedziałek 3 grudnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych. W kinie AMOK goście mogli oglądnąć m.in. 
występy zespołu „Remont Pomp” oraz przedstawienie parateatralne 
osób niepełnosprawnych pt. „Prezent”.

W ramach obchodów Dnia Niepełnosprawnych Podopieczni Zespołu 
Szkół Zawodowych Specjalnych spotkali się w Urzędzie Miasta z 
Prezydentem i jego zastępcą. W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Specjalnych nr 7 tego dnia gościła Dorota Zawadzka, telewizyjna 
Superniania. Natomiast uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy nr 2 w Galerii „Secesja” zaprezentowali swoje prace 
plastyczne.



Laur Nauki i Stypendia dla uczniów

16 listopada w siedzibie „Sceny BAJKA – Kina AMOK” 99 uczniów z 
23 placówek oświatowych zostało uhonorowanych „Gliwickim 
Laurem Nauki”, przyznawanym finalistom oraz laureatom konkursów 
i olimpiad przedmiotowych.
Wręczone zostały również stypendia dla uzdolnionych gimnazjalistów 
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogą się pochwalić
osiągnięciami na szczeblu krajowym i średnią przynajmniej 4,0. W 
tym roku wyróżnienie to otrzymało 21 młodych ludzi.



Nagrody Prezydenta w dziedzinie sportu

10 grudnia na Stadionie Miejskim odbyło się uroczyste spotkanie ze 
sportowcami, trenerami oraz działaczami sportowymi, którzy otrzymali 
nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe uzyskane w 2011 roku. 

Cztery osoby- zawodnicy i trenerzy GUKS Carbo - z inicjatywy 
Prezydenta otrzymali nagrody pieniężne za wyniki sportowe uzyskane 
w roku 2012.
Na spotkaniu dyplomy otrzymało 97 osób.
Po cześć oficjalnej na scenie wystąpił Kabaret SMILE. 



Wybory do Rad Osiedlowych

Mieszkańcy 9 osiedli (Bojków, Brzezinka, Ostropa, Sośnica, 
Szobiszowice, Trynek, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Żerniki) 
złożyli wnioski o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do 
rad osiedlowych. 

Wszystkie wnioski, po zweryfikowaniu ich pod kątem formalnym, 
zostały przyjęte do realizacji jako wnioski prawidłowe.

Termin składania wniosków upłynął 20 listopada.

Obecnie na terenie Gliwic utworzonych jest 21 osiedli. 
W 10 z nich działają Rady Osiedlowe.



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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