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Podpisanie umowy na G1 DTŚ

Rozpoczęła się budowa pierwszego z dwóch gliwickich odcinków 
Drogowej Trasy Średnicowej od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej. 
11 lipca została podpisana umowa pomiędzy głównym wykonawcą
zadania firmą SKANSKA S.A. a inwestorem zastępczym firmą DTŚ S.A. 

Odcinek G1 o długości 2,8 km ma zostać oddany do użytku w 
3 kwartale 2014 roku. Koszt inwestycji to 244 mln zł, z czego jedynie 
7 mln zł pochodzić będzie z kasy miejskiej. 
Ogłoszono również przetarg na budowę
drugiego (ostatniego) gliwickiego odcinka 
DTŚ o długości 5,6 km od ul. Kujawskiej 
do ul. Portowej i Drogi Krajowej 88.

Planowo cała trasa będzie gotowa 
w 2015 roku.



Reorganizacja Giełdy Samochodowej

Rozpoczęcie realizacji inwestycji DTŚ spowodowało konieczność
reorganizacji giełdy samochodowej. 
Przygotowany został plan przekształcenia gwarantujący wszystkim 
dzierżawcom możliwość dalszego prowadzenia działalności, a także 
szansę jej podjęcia dla nowych podmiotów, dzięki zwiększeniu 
dotychczasowej powierzchni.

Funkcjonować będą sektory: 
Sprzedaż samochodów, Motocykle, 
Rowery w części „Samochody osobowe
i dostawcze”; Targowisko i Targ 
w „Sektorze Targowym” oraz „Sektor
części samochodowych” z wyznaczonym 
obszarem dla sprzętu AGD.



Spotkanie w sprawie DTŚ

18 lipca w Urzędzie Miejskim zostało zorganizowane spotkanie 
wykonawcy inwestycji firmy SKANSKA z przedsiębiorcami. Uczestniczyli 
w nim m.in. przedstawiciele Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 
oraz Związku Pracodawców Budownictwa, reprezentanci firm 
zajmujących się specjalistycznymi robotami czy dostawą materiałów 
budowlanych.

Celem tego typu spotkań jest ułatwienie kontaktów biznesowych, 
dających szanse uzyskania zleceń dla gliwickich firm.

Dyrektor projektu przedstawił przedsiębiorcom podstawowy zakres 
inwestycji, zachęcał do zapoznania się z dostępną na stronie spółki 
DTŚ dokumentacją przetargową oraz do składania ofert.



Otwarcie estakady

W piątek 3 sierpnia estakada łącząca ulice Portową z Perseusza 
została otwarta i udostępniona kierowcom. 

Budowa 220 metrowej estakady kosztowała około 24 mln zł. 
Wcześniej za 13,6 mln zł przebudowano ulice Perseusza 
i Pionierów w celu zapewnienia dogodnego dojazdu do obiektu. 
Wzdłuż drogi utworzony został szeroki chodnik dla pieszych oraz 
ścieżka rowerową.

Estakada ułatwi dojazd do centrum miasta mieszkańcom północnych i 
zachodnich dzielnic miasta, zwłaszcza osiedla Kopernika i Łabęd.



Remonty

Rozpoczął się remont wiaduktu w ciągu ul. Szymanowskiego nad Drogą
Krajową nr 88. Obiekt został zamknięty i będzie nieprzejezdny przez 
cały czas prowadzenia robót, do końca listopada. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów oraz PRUIM-
MOSTY.
Koszt inwestycji: 1,6 mln zł.

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się przebudowa ul. Nowy Świat. Ulica 
zostanie poszerzona – na jezdni prowadzącej w stronę ul. Pszczyńskiej 
pojawi się trzeci pas ruchu. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów.
Koszt inwestycji: 2 mln zł.
Jeszcze w tym roku, na przełomie listopada i grudnia ruszy przebudowa 
zniszczonego wiaduktu na DK 88. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex. 
Koszt inwestycji: 13,5 mln zł.



Zakłady Mechaniczne Bumar – Łabędy

Do dnia dzisiejszego Minister Skarbu 
Państwa nie odpowiedział na list 
wysłany w lutym przez Prezydenta 
Gliwic oraz przedstawicieli związków 
zawodowych działających przy 
Zakładach Mechanicznych Bumar-
Łabędy.

6 lipca po raz kolejny została 
wystosowana prośba o spotkanie oraz 
o ustosunkowanie się do trudnej 
sytuacji gliwickich zakładów.



Podpisanie umowy na Łabędzia

W piątek 29 czerwca podpisana 
została umowa na budowę Centrum 
Sportowo-Kulturalnego „Łabędź”. 
Obiekt wybuduje Przedsiębiorstwo 
Budowlane DOMBUD S.A. z Katowic.
Czas realizacji inwestycji wartej 
16 mln zł wyniesie 12 miesięcy.



Drugi przetarg na budowę Podium

Ogłoszono kolejny przetarg na budowę nowoczesnej hali 
widowiskowo-sportowej PODIUM. Otwarcie ofert nastąpi 
11 września. Wykonawca będzie miał 27 miesięcy na realizację
zadania.



Przetarg na modernizację „Szwajcarii”

Miejski Zarząd usług Komunalnych ogłosił przetarg na modernizację
parku „Szwajcaria”, położonego przy ul. Łabędzkiej, w sąsiedztwie 
dawnego ośrodka WORD.
Projekt zakłada oświetlenie całego terenu, nowy układ ścieżek wokół
stawów, ławki, nowoczesny plac zabaw, miejsce z urządzeniami 
siłowymi oraz skwer przeznaczony dla miłośników pikników. 

W ubiegłym roku oczyszczono zbiorniki wodne i udrożniono rów 
melioracyjny. Prace, które mogą ruszyć jeszcze w tym roku potrwają
4 miesiące od daty podpisania umowy.



Sztandar dla jednostki AGAT

5 lipca gliwicka jednostka Wojsk Specjalnych AGAT obchodziła 
pierwszą rocznicę powstania. W uroczystym apelu na terenie koszar 
wojskowych wzięli udział m.in. Szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego, wiceminister obrony, dowódca AGATU oraz 
przedstawiciele samorządu Gliwic i powiatu gliwickiego.

Komandosi otrzymali nowy sztandar 
ufundowany przez władze Miasta 
i lokalne społeczeństwo oraz imię
gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 
legendarnego przywódcy polskiego 
podziemia.



Spotkanie z działkowcami

12 lipca, dzień po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 
sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Prezydent spotkał
się z przedstawicielami gliwickich RODów w celu  zapewnienia, że nie 
zamierza zmieniać polityki i zawieszać dotychczasowych porozumień.

Ingerencja w ogródki działkowe będzie miała miejsce tylko zgodnie z 
publicznie dostępnymi wieloletnimi planami inwestycyjnymi, czyli tam, 
gdzie jest to niezbędne dla rozwoju miasta. 

Podczas spotkania Prezydent wyjaśnił również kwestie odszkodowań za 
ogrody przejęte w związku z budową DTŚ, zaapelował do działkowców 
o jak najszybsze udostępnienie kompleksów działkowych wszystkim 
mieszkańcom oraz zachęcił do refleksji nad przyszłą organizacją ROD 
w Gliwicach.



Wręczenie kluczy na ul. Targowej

21 sierpnia miało miejsce uroczyste wręczenie kluczy lokatorom nowo 
wybudowanego domu mieszkalnego przy ul. Targowej.
Wielorodzinny dom jest inwestycją komunalną i został sfinansowany 
z budżetu miasta. Koszt zadania to ok 6,4 mln zł. 

Oddano do użytku 33 mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe
o powierzchni prawie 2 tys. m2. Zadbano o towarzyszącą infrastrukturą
techniczną – miejsca parkingowe, drogę dojazdową, chodniki, 
elementy małej architektury i zieleń. 

Inwestycję na zlecenie miasta zrealizował Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego.



Targowisko

14 września rozpocznie się drugi konkurs na dzierżawę nieruchomości 
przy ul. Toszeckiej 2 i zorganizowanie tam nowego targowiska 
miejskiego.
Pierwsza próba wyłonienia dzierżawcy nie powiodła się, nie wpłynęła 
żadna oferta zagospodarowania działki. W związku z powyższym 
zmienione zostały warunki przetargu, m.in. obniżona została stawka 
czynszu dzierżawnego, rozszerzona możliwość inwestowania w zakresie 
prowadzenia działalności usługowej, zmniejszona obligatoryjna 
powierzchnia do zagospodarowania stoiskami handlu detalicznego. 



TRW Breaking Systems

Producent układów hamulcowych zamierza rozszerzyć działalność m.in. 
na terenie gliwickiej podstrefy KSSE.
Spółka planuje zainwestować 50-75 mln zł na rozbudowę
dotychczasowej fabryki układów hamulcowych w Gliwicach oraz 
wzniesienie w Czechowicach-Dziedzicach nowego zakładu 
produkującego układy kierownicze.

Nowa hala o powierzchni ok. 13 tys. m2 pozwoli na dwukrotne 
zwiększenie produkcji i zatrudnienie 
dodatkowo co najmniej 50 osób.

Obecnie gliwicka fabryka 
zatrudnia ponad 500 pracowników.



Mecz inauguracyjny ekstraklasy

17 sierpnia ponad 6 tysięcy kibiców zgromadziło się na Stadionie 
Miejskim na meczu pierwszej kolejki ekstraklasy. Pomimo 
prowadzenia po pierwszej połowie, Piast Gliwice przegrał
z Górnikiem Zabrze 1:2.
Wydarzenie określane było mianem „meczu podwyższonego ryzyka”
jako spotkanie drużyn, których kibice 
nie darzą się wzajemną sympatią.
Ze względu na negatywną opinię policji 
na stadion nie zostały wpuszczone 
zorganizowane grupy kibiców gości.



Festiwal Jazzowy

Od 3 do 11 sierpnia w Ruinach Teatru Victoria w Gliwicach trwał 8. 
Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w Ruinach 2012”, podczas 
którego odbyło się 8 koncertów, warsztaty muzyczne oraz wystawa 
grafiki studentów i wykładowców Katedry Projektowania Graficznego 
UŚ w Cieszynie. W mieście gościli artyści krajowi, a także z Danii, 
Włoch, Niemiec, Słowacji, Węgier.



INDUSTRIADA

Jednodniowe Święto Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego 
miało miejsce 30 czerwca. W całym regionie znajduje się 36 obiektów 
dziedzictwa przemysłowego, w tym 3 w Gliwicach. Ponad 3,5 tys. osób 
odwiedziło teren Radiostacji oraz „Nowe Gliwice”, gdzie mieści się
muzealny Oddział Odlewnictwa Artystycznego.



Ulicznicy

W lipcu po raz 6. odbył się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy. 
Na terenie parku Chopina, skweru przy Zamku Piastowskim oraz na 
gliwickim Rynku odbyły się liczne pokazy żonglerskie, międzynarodowy 
konkurs fireshow, pokazy filmowe (m.in. kina niezależnego, dokumentu, 
animacji), spektakle, instalacje i bitwy fotograficzne.



Parkowe Lato

W Parku Chopina po raz 9. trwa Parkowe Lato. Sobotnie sierpniowe
wieczory miłośnicy nastrojowych i sprzyjających relaksowi dźwięków 
mogą spędzić na świeżym powietrzu przysłuchując się recitalom 
znanych artystów.



Film dla TVP o Soyce

„Szlakiem gwiazd”, program realizowany przez TVP, pokazał widzom 
telewizyjnej „jedynki” uroki Gliwic oczami Stanisława Soyki, który 
spędził tu dzieciństwo.
Artysta przyznał, że Gliwice to 
już zupełnie inne miejsce –
kiedyś szare i zadymione, dziś
wypiękniało - wyremontowane 
kamienice, starówka, robiące 
wrażenie Palmiarnia i Park Chopina. 
Doceniają to szczególnie osoby 
odwiedzające miasto, dostrzegające 
zachodzące w nim zmiany.



Nagrody dla Gliwic

Gliwice zajęły II miejsce w kategorii „Najbardziej 
innowacyjne miasto” wg  Rzeczpospolitej.
Uczestnicy internetowego plebiscytu portalu 
Gazeta.pl za najpiękniejszy rynek spośród 13 miast 
Górnego Śląska uznali rynek w Gliwicach. 

29 czerwca w Bibliotece Śląskiej 
w Katowicach podczas uroczystości 
obchodów 200. wydania czasopisma 
„Śląsk” Prezydent Gliwic został
uhonorowany tytułem 
„Przyjaciela Śląska”.



Najlepsza przestrzeń publiczna

Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z katowickimi oddziałami 
Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich 
organizuje konkurs na najlepszy projekt urbanistyczno-architektoniczny 
zrealizowany na terenie województwa śląskiego w minionym roku.

O tytuł „Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego 2012”
walczy sześć gliwickich obiektów:
- fontanna miejska na Placu Piłsudskiego, 
- kryta pływalnia „Neptun” w Sośnicy, 
- stadion miejski przy ul. Okrzei, 
- zmodernizowany Rynek, 
- nowa siedziba Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej przy 
ul. Strzody 
-Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej.
Obiekty można oglądać i oceniać na stronie internetowej 
www.slaskie.pl/npp

http://www.slaskie.pl/npp


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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