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Drogowa Trasa Średnicowa - ruszają prace
na gliwickim odcinku ul. Kujawska – Portowa/DK88

7 stycznia - spotkanie z podmiotami zaangażowanymi 
w realizację DTŚ z udziałem przedstawiciela wykonawcy
wiceprezesa firmy Eurovia SA i prezesa DTŚ SA.

8 stycznia – kolejna tura rozmów w Ministerstwie 
Transportu w sprawie finansowania DTŚ z udziałem marszałka województwa 
śląskiego, prezesa DTŚ SA, prezydentów miast Zabrze i Gliwice.

10 stycznia – przekazanie terenu budowy. 
Spotkanie głównego wykonawcy z przedstawicielami lokalnych firm 
zainteresowanych współpracą.



Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium

8 stycznia z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło pismo informujące 
o rozwiązaniu umowy dofinansowania w związku ze skreśleniem 
projektu z listy projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

Wcześniej prawie 62% z 9 tys. mieszkańców, którzy wzięli udział
w konsultacjach społecznych w sprawie budowy hali, poparło inwestycję
nawet bez unijnej dotacji. Zdecydowano o podpisaniu umowy 
kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
Rozstrzygnięto kolejny przetarg na budowę gliwickiej hali.
Wygrała firma Mirbud S.A. ze Skierniewic z kwotą 321 mln zł.



Inteligentny system sterowania ruchem

Przy ul. Płowieckiej 31 powstaje Centrum Sterowania Ruchem – system 
obejmujący 60 gliwickich skrzyżowań. Od 14 stycznia w miejscu tym działa 
także Zarząd Dróg Miejskich, przeniesiony z ul. Bolesława Śmiałego.

Projekt „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz 
z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych” został nagrodzony 
Złotą Statuetką podczas Forum Innowacji Transportowych. Gliwickie 
przedsięwzięcie wyróżniono również Nagrodą Specjalną Przedstawiciela 
Komisji Europejskiej w Polsce.
Koszt zadania to 35,5 mln zł, z czego 24 mln zł stanowi 
dofinansowanie z Unii Europejskiej.



ARL rozwija działalność

Rozstrzygnięto przetarg publiczny Ministerstwa Skarbu na nabycie 78,59% akcji spółki 
Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach. 
10 stycznia 2013 r. wybrano ofertę złożoną przez Agencję Rozwoju Lokalnego w Gliwicach.

ARL zaoferowała nabycie akcji za cenę ponad 33,5 mln zł. Spółka ma 30 dni na podpisanie 
umowy i dokonanie płatności.

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości jest większościowym właścicielem 
Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego w Czechowicach 
Dziedzicach.

Miasto Gliwice wygrało konkurs na uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowych Gliwic 
zarządzanych przez ARL. Dofinansowanie UE 6,85 mln zł (85% kosztów inwestycji)



Nowe mieszkania dla Gliwiczan

19 grudnia oddano do użytku budynek przy 
ul. Kochanowskiego. 32 rodziny odebrały klucze 
do mieszkań jedno-, dwu- i trzypokojowych.

Powiększony został zasób mieszkań
komunalnych. 

Koszt zadania wyniósł 5,5 mln zł.



Nowy wizerunek Starówki

Zakończyły się wszystkie zaplanowane na 
2012 rok prace związane z modernizacją
Starówki. Przebudowano siedem uliczek oraz  
Plac Inwalidów Wojennych.

Kolejne remonty ruszą ponownie w pierwszych 
dniach marca.
W plebiscycie portalu gazeta.pl wyremontowany gliwicki Rynek został
uznany przez internautów za najpiękniejszy 
w regionie.



Finansowanie unijne 2014-2020
(Subregiony Województwa Śląskiego)

Gliwice tworzą z Zabrzem i Powiatem Gliwickim tzw.  Podregion Gliwicki, który 
jest częścią Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
W ramach budżetu unijnego na lata 2007 – 2013 podział środków unijnych 
w ramach Subregionu Centralnego był krzywdzący dla Podregionu Gliwickiego.

W ramach nowej perspektywy zabiegamy o podział środków w oparciu o liczbę
mieszkańców.
3 stycznia Urząd Marszałkowski przekazał listę projektów, które wskazano do 
dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego.
Na 11 projektów 5 to projekty miasta Katowice. Brak projektów miast 
Podregionu Gliwickiego.

Wstępna lista projektów kluczowych RPO również

nie zawiera projektów gliwickich .

Miasto zgłosiło trzy projekty do tzw. Kontraktu 

Terytorialnego – oczekujemy na informację które

zostaną zaakceptowane.



IX edycja Gliwickich Lwów

10 stycznia w Gliwickim Teatrze Muzycznym podczas uroczystej gali po raz 
9 została wręczona statuetka „Gliwickiego Lwa”. Nagrodę otrzymali Jacek 
Jędrzejowski i Arkadiusz Patryas – prezesi spółki Grupa i3D.

i3D jest polskim liderem i jedną z wiodących na świecie firm działających 
w zakresie realizacji interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych oraz 
technologii wirtualnej rzeczywistości.

Dotychczasowi laureaci: płk. Marian Jarosz (Szpital Wojskowy), Elwira 
Dziewa (AUTOROBOT STREFA), Marian Adamek (PROFARB), Andrzej Meder
(Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG), Iwona Guzicka i Elżbieta Więcław 
(FILOMATA), Wojciech Wajda (WASKO S.A.), Henryk Błażusiak (PWiK) oraz 
Grzegorz Krupa, Piotr Postawka i Wojciech Szumiński (Flytronic).



Sylwester

31 grudnia płyta Placu Krakowskiego została przekształcona w parkiet 
taneczny – odbyło się na niej plenerowe powitanie Nowego Roku.

Zaproszono specjalistów od elektronicznej muzyki klubowej – gwiazdy 
tegorocznej edycji festiwalu Mayday – Felixa Kröchera z Frankfurtu oraz 
Siasia z Katowic. 
Nie zabrakło laserowych iluminacji oraz pokazu sztucznych ogni.



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 Prezydenta Miasta za okres�od 13 grudnia 2012 do 16 stycznia 2013
	Drogowa Trasa Średnicowa - ruszają prace �na gliwickim odcinku ul. Kujawska – Portowa/DK88
	Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium
	 Inteligentny system sterowania ruchem
	 ARL rozwija działalność
	 Nowe mieszkania dla Gliwiczan
	 Nowy wizerunek Starówki
	 Finansowanie unijne 2014-2020�(Subregiony Województwa Śląskiego)
	IX edycja Gliwickich Lwów
	 Sylwester
	Dziękuję za uwagę

