
Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres
od 6 lutego do 19 marca 2014 roku



Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

• Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych została 
złożona do zaopiniowania przez Urząd Marszałkowski oraz 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

• Trwa organizacja Biura Związku, które rozpocznie działalność od 
1 kwietnia.



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
„ZACHÓD” – ODCINKI G1 i G2 w GLIWICACH
- wg informacji Inżynierów Kontraktów 

• Odcinek G1
– Zakończono prace przy budowie korpusu drogowego.
– Trwają prace konstrukcyjne przy budowie wiaduktu nad autostradą A1.

• Odcinek G2
– Zakończono prace konstrukcyjne przy wiadukcie w rejonie ul. Franciszkańskiej.
– Trwa budowa ścian szczelinowych: - tunelu (ponad 35%), 

- pozostałe (ponad 65%).
– Trwa przebudowa infrastruktury podziemnej.
– Trwają prace przy budowie obiektów mostowych: na DK 88, w rejonie 

ul. Konarskiego, przy ul. Królewskiej Tamy oraz estakady w dolinie Kłodnicy.
– Trwa budowa przepompowni na ul. Dubois.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
wsparcie działań o pozyskanie środków finansowania

Trwają prace nad tekstem:
• umowy o dofinansowanie (z Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych),
• umowy o współpracy (z Województwem Śląskim).

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



Łabędź otwarty

• W niedziele 2 marca odbyło się otwarcie nowoczesnego centrum 
sportowo-kulturalnego „Łabędź”. Mieszkańcy dzielnicy czekali na nie 
z niecierpliwością, a frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania.

• W budynku oprócz areny sportowej mieszczą się także sala 
widowiskowa, biblioteka, przestrzeń wystawiennicza, minisiłownia
na tarasie, pomieszczenia dla Rady Osiedlowej i organizacji 
pozarządowych.

• Wartość inwestycji: 16 mln zł.



Dawna siedziba kombinatu budowlanego

• 24 lutego odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu zabudowań przy 
ul. Pszczyńskiej, zmodernizowanego w ramach unijnej inicjatywy 
Jessica.

• W 5-kondygnacyjnym biurowcu urzęduje już Zakład Ubezpieczeń
Społecznych oraz agencja ubezpieczeniowa. Pozostałe lokale
przygotowane zostały na wynajem głównie małym i średnim 
przedsiębiorcom. W mniejszym budynku działa oddział ZBM I TBS.

• Wartość inwestycji: 5,5 mln zł.



Dodatkowe pieniądze na kanalizacje

• W Bojkowie i Ostropie powstanie dodatkowo 11 km sieci kanalizacyjnej. 
Rozszerzono zakres inwestycji, która obejmowała dotąd ułożenie w tych 
dzielnicach ponad 60 km rurociągów i jest dofinansowana ze środków 
Unii Europejskiej. 

• Poszerzenie projektu będzie kosztować 27 mln zł.
• Poza ułożeniem kolejnych 11 km 

rurociągów obejmie też budowę
nowej Stacji Zrzutu Osadów na 
terenie Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków. 

• Termin zakończenia inwestycji to 
połowa 2015 roku.



Gliwicki kampus

• Trwa przebudowa ulicy Akademickiej, na której powstaje deptak pełen 
zieleni z reprezentacyjnym placem. Dzięki łagodnej zimie większość robót 
ziemnych już się zakończyła, ruszyły prace brukarskie.

• Inwestycję o wartości ponad 13,5 mln zł realizuje konsorcjum gliwickich 
firm. Przebudowa finansowana jest ze środków Politechniki Śląskiej oraz 
gliwickiego samorządu.

• Planowany termin zakończenia: wrzesień br.



DDR - Drogi Dla Rowerów

• Katowicka firma „INKOM” opracowała 
koncepcję budowy dróg rowerowych w 
Gliwicach. W ramach projektu powstał
kompleksowy model systemu 
komunikacyjnego dla rowerzystów, 
równoprawny z systemem komunikacji 
samochodowej. Obejmuje łącznie 
stworzenie ponad 300 km tras dla 
rowerów. 

• Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to
ponad 250 mln zł.



Spotkanie z przedsiębiorcami

• 13 marca na stadionie miejskim odbyło się kolejne spotkanie ze 
środowiskiem gospodarczym, zorganizowane przez Regionalną Izbę
Przemysłowo Handlową i Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości 
i Rozwoju.

• Około 40 przedstawicieli śląskich firm rozmawiało o najważniejszych 
inwestycjach w Gliwicach oraz o niedawno powstałym Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Centralnego.  



Benchmarking

• Śląski Związek Gmin i Powiatów od 2011 r. realizuje projekt
„Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej 
w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach 
powiatowych”. 

• Część jednostek, w tym miasto Gliwice, postanowiło wypracować
koncepcję prowadzenia benchmarkingu, która następnie będzie 
sukcesywnie wdrażana.

• 13 marca w Ratuszu w ramach 
projektu odbyło się spotkanie 
z udziałem przedstawicieli śląskich 
urzędów w sprawie przeglądu 
i doskonalenia systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji.



Spotkanie parlamentarno - samorządowe

• 3 marca w Katowicach odbyło się spotkanie parlamentarzystów
z województwa śląskiego z prezydentami, wójtami oraz starostami
gmin i powiatów członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

• Spotkanie poświęcone było 
prezydenckiemu projektowi ustawy 
o współdziałaniu w samorządzie 
terytorialnym na rzecz rozwoju 
lokalnego i regionalnego oraz 
aktualnym zagadnieniom 
dotyczącym samorządu lokalnego.



Kultura na stadionie – uczymy kibicowania

• Piast Gliwice, chcąc zachęcić dzieci oraz młodzież do uprawiania sportu, 
klubowym autokarem zabiera przedszkolaków na stadion miejski. Goście,
zwiedzając obiekt, poznają m.in. miejsca, do których kibice nie mają
dostępu. W rundzie jesiennej z tej okazji skorzystało 325 dzieci.

• Dzięki tańszym biletom dla szkół i przedszkoli ponad 5000 młodych 
gliwiczan wraz z opiekunami kibicowało już podczas meczu.

• Klub przygotował również konkurs rysunkowy dla swoich gości. Autorzy 
zwycięskich prac w trakcie jednego z meczów ligowych wprowadzą
piłkarzy na murawę. 



„Kot w butach”

• 18 marca w Gliwickim Teatrze Muzycznym odbył się spektakl pt. „Kot w 
butach”, który mogły zobaczyć dzieci w całym kraju. W ramach projektu 
TVP iTeatr – „Internetowego Teatru TVP dla szkół” grany na żywo 
spektakl przy wykorzystaniu szerokopasmowego internetu
transmitowany jest do szkół położonych z dala od wielkomiejskich 
ośrodków kulturalnych i artystycznych.



Wiosna z Fryderykiem

• Trwa piąta edycja koncertów z cyklu „Wiosna z Fryderykiem”.
• Począwszy od 9 marca przez cztery niedziele melomani będą spotykać

się wieczorem w Palmiarni Miejskiej, aby w egzotycznej scenerii 
słuchać dzieł Fryderyka Chopina.



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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