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Stare Miasto jak nowe

24 marca podpisano umowę na „Przebudowę nawierzchni ulic Starego Miasta
w Gliwicach”. Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu zostało konsorcjum 
firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA oraz Zakładu Instalacji 
Budowlanych Witold Szostak Andrzej Duda s.j. 

Koszt przebudowy wszystkich ulic Starego Miasta - ponad 41 mln zł.

Realizacja zadania będzie przebiegała etapowo i potrwa pięć lat.

Prace rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze w kwietniu i będą prowadzone
w pierwszej kolejności od ulic: Pod Murami, Grodowej i Bytomskiej. 

Wyremontowana część Starego 
Miasta obejmuje ulice: Krótką, 

Szkolną, fragment Średniej, część
Dolnych Wałów, a także Rynek

i przylegający do niego fragment
ul. Zwycięstwa.



Nowy TBS w Łabędach

4 kwietnia oddano do użytku kolejną inwestycję, realizowaną w ramach towarzystwa 
budownictwa społecznego przez ZBM II TBS.

Klucze do mieszkań przy ul. Strzelców Bytomskich w Łabędach odebrało 25 rodzin.



Realizowane i planowane inwestycje TBS

ZBM I TBS:
20 mieszkań w pięciokondygnacyjnym budynku
przy ul. Mikołowskiej – II etap realizacji;
planowany termin oddania do użytku
– IV kwartał 2011 roku,
20 mieszkań przy ul. Mikołowskiej 19;
planowany termin oddania do użytku
- 2013 rok;
40 mieszkań przy ul. Daszyńskiego 70; 
planowany termin zakończenia prac - 2012 rok;

ZBM II TBS:
107 mieszkań czynszowych oraz 2 lokale w kompleksie mieszkalno-usługowym w rejonie 
ulic Strzelniczej i Granicznej; planowany termin oddania do użytku - grudzień 2011 roku,
56 mieszkań oraz 9 lokali użytkowych mieszczących się w sześciokondygnacyjnym budynku 
pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Mikołowską; planowany termin oddania do użytku
- październik 2012 roku.

Budynek przy ul. Daszyńskiego 
– wizualizacja.



Inteligentny system sygnalizacji świetlnej

29 marca Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko zatwierdziła wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemu 
detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji 
świetlnych”.

Obecnie rozpoczęła się procedura zawarcia umowy o dofinansowanie.

Całość inwestycji jest szacowana na prawie 30 mln zł, a dotacja wyniesie 85% kosztów 
kwalifikowanych.

Projekt zakłada modernizację 60 gliwickich skrzyżowań oraz budowę Centrum 
Sterowania Ruchem przy ul. Płowieckiej 31.

Pierwsze kamery monitoringu 
zintegrowane z nowo 

budowanym systemem 
inteligentnej sygnalizacji 
świetlnej zamontowano

na skrzyżowaniu Reymonta
-Odrowążów-Korczoka
-Beskidzka w Sośnicy.



Demontaż trakcji tramwajowej

Spółka Tramwaje Śląskie SA zadeklarowała, że prace demontażowe trakcji 
elektrycznych zostaną zakończone jeszcze w kwietniu.

W styczniu wysłano do Tramwajów Śląskich list z prośbą o określenie terminu 
demontażu trakcji tramwajowej, która od września 2009 roku nie jest już

wykorzystywana do celów transportowych.
Odpowiedź z informacją wpłynęła pod koniec marca.



10 lat gliwickiego sądu okręgowego

8 kwietnia w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
odbyły się obchody 10-lecia Gliwickiego Okręgu Sądowego.

O lokalizacji siedziby Sądu Okręgowego w Gliwicach po podziale katowickiego 
okręgu sądowego w 1998 roku zadecydował argument przekazania na potrzeby 
sądu budynku przy ul. Kościuszki.

Sąd Okręgowy w Gliwicach otwarto w styczniu 2001 roku.



10 lat gliwickiego sądu okręgowego

Zadania inwestycyjne, prowadzone przez Sąd
Okręgowy w Gliwicach, wspierane przez miasto:

adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 15,
adaptacja budynku przy ul. Wieczorka 10a,
budowa przy ul. Kościuszki 15 siedziby sali
rozpraw karnych dla przestępczości zorganizowanej.

Wartość zadań realizowanych w Gliwicach - ponad 47 mln zł.

Udział rzeczowo-finansowy miasta - prawie 13,5 mln zł.



Klaster logistyczny

11 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach odbyło się drugie spotkanie 
przedstawicieli branży logistycznej i transportowej.

Warsztaty, w których wzięli udział również przedstawiciele miasta, prowadził
Luk Palmen - ekspert w zakresie polityki innowacji i tworzenia klastrów z firmy 
InnoCo sp. z o.o.

Celem spotkania było określenie obszarów możliwej współpracy w ramach 
klastra.



„Zielone” inwestycje

W kwietniu ruszyły inwestycje
nadzorowane przez Miejski Zarząd
Usług Komunalnych. 

Rozpoczęto realizację:
trzech nowych pawilonów Palmiarni
Miejskiej; dwa z nich mieścić będą
ekspozycję akwarystyczną,
trzeci - zaplecze techniczno-gospodarcze:

planowany termin zakończenia
prac - jesień 2012 roku;

fontanny na Placu Marszałka Piłsudskiego:
planowany termin zakończenia prac - koniec czerwca 2011 roku,
koszt inwestycji ponad 3,6 mln zł;
koszt inwestycji - 1,5 mln zł.

Aranżację wnętrz trzech nowych pawilonów
Palmiarni Miejskiej opracowała rybnicka firma 

Projekt 3.



Gala organizacji pozarządowych

12 kwietnia podczas gali, organizowanej przez Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych, wręczono nagrody zwycięzcom kolejnej edycji konkursu na najlepszą
organizację pozarządową. 

Wyróżnienie specjalne w kategorii Gliwicki Lider Społeczny roku 2010 za życzliwość, 
wrażliwość i ponadprzeciętne zaangażowanie w pomoc potrzebującym rodzinom 
otrzymała Pani Brygida Buhl.

Laureaci:
Gliwicka Organizacja Roku 2010
- Związek Polskich Artystów
Plastyków,
Gliwicki Lider Społeczny Roku 2010
- Pani Grażyna Grzesik - Prezes
Stowarzyszenia Animatorów
Wszechstronnego Rozwoju
Młodzieży,
Biznesowy Partner Roku 2010
Bank Polska Kasa Opieki SA.



Ważniejsze wydarzenia kulturalne...

Specjalny pokaz filmu dokumentalnego „Z Gliwic do Paryża – Wojtek Pszoniak”
w reżyserii Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego w Kinie Kultura w Warszawie - 14 marca.

XVII Dziecięce 
Spotkania 
Teatralne

21 - 27 marca 



... i sportowe zmagania w Olimpijczyku

Zawody Grand Prix Pucharu Polski 
9 – 10 kwietnia

Mecz eliminacji Mistrzostw Europy
w piłce wodnej Polska - Turcja - 30 marca

Mistrzostwa Polski
w pływaniu 

szesnastolatków
18 - 20 marca



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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