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WAŻNE WYDARZENIA
Otwarcie gliwickiego odcinka A1

30 września w godzinach wieczornych udostępniono kierowcom odcinek autostrady 
A1 od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice-Maciejów.

Otwarty odcinek tworzy wschodnią autostradową obwodnicę miasta.

Do zmiany przebiegu autostrady przyczyniły się działania samorządu Gliwic oraz 
podpisanie 15 lat temu porozumienia 21 gmin z tzw. starego i nowego śladu A1.

Koszt budowy odcinka wyniósł 1,1 mld zł.

Realizacja jednej z najbardziej
skomplikowanych inwestycji
drogowych ostatnich lat trwała 
2,5 roku.



WAŻNE WYDARZENIA
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2011

W Gliwicach tegoroczne wybory parlamentarne przebiegały bez zakłóceń
i incydentów.

Frekwencja wyniosła:
w Polsce - 48.92 %,
w Gliwicach - 52.62 %.



WAŻNE WYDARZENIA
Posiedzenie Zarządu WTA

30 sierpnia w Gliwicach odbyło się
23. posiedzenie Zarządu World
Technopolis Association. 

Podczas spotkania omówiono 
przygotowania do przyszłorocznego 
zgromadzenia ogólnego, które ma 
odbyć się w Gliwicach.

W związku z wizytą delegatów w Centrum 
Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” miała 
miejsce międzynarodowa konferencja 
„Innowacje, badania i rozwój
w regionach poprzemysłowych”.

Została ona zorganizowana jako 
wydarzenie towarzyszące Polskiej 
Prezydencji w Unii Europejskiej.



INWESTYCJE
Stadion miejski przy ul. Okrzei

30 września i 1 października były dniami otwartymi nowo
wybudowanego stadionu miejskiego przy ul. Okrzei.
Budowę obiektu zakończono 15 lipca. Obecnie trwają
prace związane z montażem nowoczesnego systemu
monitoringu i identyfikacji kibica.
Obiekt powinien zostać oddany do użytku 3 listopada br.
Koszt finansowanej z budżetu miasta inwestycji wraz z wyposażeniem to prawie 60 mln zł.



INWESTYCJE
Nowa siedziba Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego

16 września przy ul. Konarskiego 26 otwarto nową stację pogotowia ratunkowego.
Działka, na której powstał budynek, została przekazana przez miasto na rzecz 
województwa śląskiego w sierpniu 2009 roku.
Stacja, której budowa kosztowała prawie 5 mln zł i została sfinansowana
ze środków własnych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
jest aktualnie jedną z najnowocześniejszych w kraju.



INWESTYCJE
Centrum Handlowe Europa Centralna

6 października wmurowano uroczyście kamień węgielny pod budowę Centrum 
Handlowego Europa Centralna, które powstaje  przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A4.

Park Handlowy, zajmujący 26 ha, będzie jednym
z największych kompleksów tego typu - docelowo
ma dysponować powierzchnią ok. 110 tys. m2. 

Otwarcie centrum, zgodnie z zapowiedziami
Inwestora, ma mieć miejsce w 2012 roku.



INWESTYCJE
Nowa siedziba Domu Dziecka nr 3

30 września odbyło się otwarcie głównej 
siedziby Domu Dziecka nr 3,
przy ul. Kopernika 109.

Realizacja inwestycji trwała 1,5 roku. Koszt 
adaptacji wraz z zagospodarowaniem 
terenu wyniesie w sumie ponad 1,3 mln zł.



INWESTYCJE
Nowa siedziba Wydziału Architektury

30 września po uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 miało 
miejsce otwarcie wyremontowanej dawnej siedziby Studenckiego Domu Kultury, 
którą władze Politechniki Śląskiej postanowiły przeznaczyć na cele dydaktyczne
dla potrzeb Wydziału Architektury.

Na modernizację budynku pozyskano 10 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.



NAGRODY
Lider Informatyki 2011

Urząd Miejski w Gliwicach został
laureatem XV edycji konkursu Lider 
Informatyki 2011 w kategorii sektor 
publiczny. 
Organizatorem konkursu, który odbył się
pod patronatem Waldemara Pawlaka, 
wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra
Gospodarki, była redakcja magazynu 
Computerworld.
Wręczenie głównej nagrody miało 
miejsce 28 września 2011 w Warszawie. 



NAGRODY
Samorząd, który wspiera MŚP

6 października podczas Kongresu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw miało 
miejsce wręczenie certyfikatu
w programie „Samorząd, który wspiera 
małe i średnie przedsiębiorstwa”. 
Nagrodę w kategorii MIASTO przyznano 
Urzędowi Miejskiemu w Gliwicach
i Prezydentowi Gliwic
za stwarzanie warunków korzystnych 
do prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz za szczególne 
zasługi we wspieraniu MŚP.



NAGRODY
Modernizacja Roku 2010

Jeden z 14 tytułów „Modernizacja Roku 
2010” przyznano inwestycji wykonanej 
przez Przedsiębiorstwo Remontów i Ulic 
Mostów, a koordynowanej przez Zarząd 
Dróg Miejskich.

Modernizacja ul. Wieczorka i jej 
skrzyżowania z ulicami Dolnych i Górnych 
Wałów została doceniona za przywrócenie 
ulicy specyficznego charakteru właściwego
dla ciągów komunikacyjnych w obszarze 
Starego Miasta w Gliwicach, wybór użytej 
technologii, jakość wykonania inwestycji,
a także za tempo prowadzonych robót
i krótki termin ich zakończenia.

Wręczenie nagród miało miejsce podczas 
gali na Zamku Królewskim w Warszawie
25 sierpnia br.



NAGRODY
MARKA - ŚLĄSKIE 2011

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych uhonorowano nagrodą w konkursie
promocji województwa śląskiego MARKA – ŚLĄSKIE 2011 w kategorii organizacje
pozarządowe.

Kapituła oceniająca brała pod uwagę:
znaczenie działań organizacji
dla społeczności lokalnej,
wpływ na rozwój i konkurencyjność
regionu,
działania promujące
społeczne zaangażowanie i wolontariat,
stosowanie sposobów działania
nie budzących wątpliwości etycznych,
umiejętność pozyskiwania
środków finansowych i pozafinansowych.

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce na początku września.



NAGRODY
W DZIEDZINIE KULTURY

30 września w Ruinach Teatru Miejskiego miała miejsce uroczystość wręczenia 
nagród za ubiegłoroczne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury.

Na zdjęciu tegoroczni laureaci w towarzystwie prezydenta Gliwic (od lewej): Andrzej 
Marczuk, Jakub Lubina - Prezes Towarzystwa Kulturalnego FUGA, Aleksander Smoliński, 
Krzysztof Korwin Piotrowski, Piotr Chlipalski, Mirosław Rakowski - Prezes Stowarzyszenia 

Śląski Jazz Club w zastępstwie wyróżnionego Piotra Schmidta, Maria Bereźnicka-
Przyłęcka, Aleksandra Kwolek, Anna Kwiecień. 



Jubileusz Straży Miejskiej

9 września odchodzono jubileusz 20-lecia Straży Miejskiej w Gliwicach. 

Podczas uroczystego apelu strażnikom wręczono awanse na wyższe stanowiska
oraz złożono podziękowania tym, którzy wspierają i współdziałają
z gliwicką Strażą Miejską na rzecz społeczności lokalnej.



Wydarzenia kulturalne

Finał V Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy 
„Ulicznicy”

4. Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Dawnej Improwizowanej 

ALL’IMPROVVISO
4 września - 12 października



Wydarzenia kulturalne

Koncert „Muzyka na wodzie”
9 września

IX Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego
9 - 11 września



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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