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Kto zbuduje PODIUM?

29 kwietnia otwarto oferty złożone w postępowaniu na „Budowę
nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM w Gliwicach”.

Do przetargu na wykonawcę inwestycji przystąpiło 11 firm i konsorcjów
z Polski, Czech, Grecji, Hiszpanii i Portugalii; ceny mieszczą się
w przedziale od około 280 do 380 mln zł.

Trwa weryfikacja dokumentacji przetargowej.



Miasto wspiera BUMAR

Miasto wspiera BUMAR w przeprowadzeniu restrukturyzacji spółki.

Zaległości BUMARU z tytułu podatku VAT oraz podatku od nieruchomości 
zostaną spłacone poprzez przekazanie na rzecz skarbu państwa i miasta 
około połowy nieruchomości spółki. 

Miasto od lat wspiera przedsiębiorstwo - w 2003 roku w ramach 
postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30.08.2002 r. o restrukturyzacji niektórych 
należności publicznoprawnych od przedsiębiorców spółce umorzono 
zaległy podatek od nieruchomości wraz z odsetkami w kwocie
ponad 30 mln zł.



Konsultacje regionalne w Gliwicach

18 kwietnia w Nowych Gliwicach gościł Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Olgierd 
Dziekoński.

Minister przybył do Gliwic na zaproszenie 
prezydenta miasta i Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów.

Celem wizyty były konsultacje projektu ustawy 
„o wzmocnieniu udziału mieszkańców
w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu 
gmin, powiatów i województw oraz o zmianie 
niektórych ustaw” – przygotowywanej przez 
kancelarię prezydenta RP.

Spotkanie, na które zaproszono samorządowców 
województwa śląskiego, było jednym
z 8 regionalnych spotkań konsultacyjnych,
jakie odbyły się w kraju, ale jedynym 
zorganizowanym w mieście, które nie jest stolicą
regionu. 



III Europejski Kongres Gospodarczy

Od 16 do 18 maja w Katowicach 
odbywał się III Europejski Kongres 
Gospodarczy.

Miasto Gliwice po raz kolejny 
wsparło organizację tej jednej
z największych imprez 
gospodarczych Polski i Europy 
Środkowej.

Tegoroczna edycja Kongresu 
zgromadziła tysiące przedstawicieli 
biznesu i administracji, w tym 
premierów Polski i kilku państw 
Europy Środkowej.

Sesja „Własność w samorządach”, której 
współorganizatorem były Gliwice.



Jubileusz Centrum Onkologii w Gliwicach

16 maja odbyły się główne uroczystości 60-lecia Centrum Onkologii Instytutu
im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach.

Obchody jubileuszu zakończył V Zjazd Polskiego
Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej,
który miał miejsce 17-18 maja.

W spotkaniach wzięli udział uznani w świecie onkolodzy 
z Australii, USA, Włoch, Austrii, Holandii czy Niemiec. 

Jednym z gości był prof. Andrzej Kułakowski (po prawej) 
- nestor i sława polskiej onkologii.

Prof. Bogusław Maciejewski
od 20 lat kieruje gliwickim 

oddziałem Centrum Onkologii 
Instytutu

im. Marii Skłodowskiej - Curie.



NSA oddalił skargę kasacyjną

Kontrola skarbowa obejmująca zakres szerszy niż wynikający z Konstytucji i innych ustaw 
oraz przepisów umów międzynarodowych narusza zasady samorządności lokalnej, 

gwarantowane w tych aktach prawnych...
– orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Dyrektora Urzędu 
Kontroli Skarbowej od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Miasta Gliwice

na wynik kontroli dotyczącej celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami 
publicznymi w 2005 roku.

W uzasadnieniu czytamy:

Zgodnie z orzeczeniem sądu brak podstawy prawnej do przeprowadzenia przedmiotowej 
kontroli, skutkuje koniecznością uchylenia wydanego w jej następstwie wyniku kontroli.



Kolejne remonty ulic

6 maja, na kilka dni przed upływem terminu realizacji, oddano do użytku 
wyremontowane skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego i Zwycięstwa. 

Miejsca, z których do tej pory usunięto
wyeksploatowane torowisko
tramwajowe:

ul. Wieczorka,
fragment ul. Dolnych Wałów,
wiadukt przy ul. Zabrskiej,
skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego
i Zwycięstwa.



Miasto innowacji

17 maja w Nowych Gliwicach gościli członkowie sejmowej Komisji Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii.

W porządku wyjazdowego posiedzenia komisji znalazły się tematy dotyczące:
zaawansowania prac nad Strategią Innowacyjności i Efektywności Gospodarczej,
komercjalizacji wyników badań naukowych,
innowacyjnej Polski w innowacyjnej Europie.



Konferencja SOOIPP 

Od 19 do 21 maja odbywała się konferencja 
Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości w Polsce, zorganizowana przez 
Park Naukowo-Technologiczny „Technopark
Gliwice”.

Konferencja pod nazwą „Internacjonalizacja 
Przedsiębiorczości Opartej na Wiedzy” zgromadziła 
wielu gości z kraju i ze świata.

Organizacja tej prestiżowej imprezy w Gliwicach 
potwierdza aspiracje naszego miasta do bycia
w czołówce miast o gospodarce opartej na wiedzy.



Jubileusz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

20 maja w Mikołowie w ramach obchodów III Dnia Samorządu Terytorialnego
w Województwie Śląskim ŚZGiP zorganizował konferencję „Rozwój lokalny u progu 
nowej kadencji samorządu terytorialnego”.

Tego dnia uroczyście obchodzono jubileusz 20 rocznicy istnienia Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów, zaś zgromadzenie ogólne wybrało Przewodniczącego Związku, 
którym po raz kolejny został prezydent Gliwic.

Podczas uroczystości 
prezydentowi Gliwic wręczono 
Złotą Odznakę Honorową
za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego, przyznaną przez 
Sejmik Województwa Śląskiego 
na wniosek ŚZGiP.



Jubileusz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Działalność ŚZGiP skupiona jest m.in. na:
kształtowaniu wspólnej polityki samorządów
lokalnych,
reprezentowaniu interesów samorządu
lokalnego województwa śląskiego,
informowaniu i szkoleniu w dziedzinie
polityk i programów UE,
działalności na rzecz rozwoju gospodarczego gmin.

Wielokierunkową, skupioną na ochronie interesów samorządów lokalnych, 
aktywną działalność związku odzwierciedla liczba stanowisk przyjętych 
przez zarząd i zgromadzenie ogólne w kadencji 2007-2010, których łącznie 
było 160. 



Jubileusz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Ważniejsze stanowiska:
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz niektórych innych ustaw (projekt z dn. 19 maja 2010 r.),
w sprawie zamiarów wprowadzenia odpłatności za przejazd autostradami na odcinkach 
aglomeracyjnych , 
w sprawie ograniczenia możliwości zadłużania jst, wynikającego z indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia,
w sprawie rządowego pakietu ustaw dotyczących opieki zdrowotnej,
w sprawie pozbawienia jednostek samorządu terytorialnego prawa do zakładania lokat 
bankowych ze środków pochodzących z dotacji,
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz o zmianie innych ustaw,
w sprawie przywrócenia pierwotnego terminu budowy autostrady A1  we fragmencie 
Pyrzowice-Częstochowa (Rząsawa),
w sprawie odpłatności za przejazd autostradami na odcinkach aglomeracyjnych,
w sprawie projektu Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne,
w sprawie projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, 
współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. 
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Eurocopter w Gliwicach

20 kwietnia gliwickiej stacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oficjalnie przekazano 
supernowoczesny śmigłowiec ratowniczy Eurocopter EC 135.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Marek Haber (podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia), Robert Spyra (wicewojewoda śląski) oraz dr Robert 

Gałązkowski (Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie).



Dzień Strażaka

13 maja w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gliwicach odbyły się uroczystości
z okazji Dnia Strażaka.

Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia
i awanse na wyższe stopnie służbowe. W korpusie 
oficerskim awans do stopnia starszego brygadiera 
otrzymał m.in. komendant bryg. Janusz Przybylski.



Spotkanie Pokoleń

28 kwietnia na Cmentarzu Centralnym odbyło się kolejne tradycyjne Spotkanie 
Pokoleń, podczas którego oddano hołd ofiarom tzw. Marszu Śmierci. 

Organizatorami odchodów były do tej pory oddziały trzech ogólnokrajowych 
organizacji – Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego 
Związku Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 
oraz Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem.

Podczas tegorocznej uroczystości 
miało miejsce przekazanie 
organizacji kolejnych Spotkań
Pokoleń oraz opieki nad grobami 
pomordowanych więźniów 
społeczności Gimnazjum nr 3
im. Noblistów Polskich w Gliwicach.



Gliwice kulturalnie...

XXII Międzynarodowego Festiwalu „Dni 
Muzyki Organowej” - 22-29 maja

XXII Gliwickie 
Spotkania 
Teatralne

6 - 16 maja 

II PALMJAZZ Festiwal Form Etnicznych
i Jazzowych - 27 maja - 14 czerwca



...i na sportowo

28 maja - II edycja 
Gliwickiego Biegu 

Ulicznego

7- 8 maja
- II edycja Rajdu 
Miejskiego 360 

Stopni



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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