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INWESTYCJE PLANOWANE
Drogowa Trasa Średnicowa

Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla odcinka 
G2 od ul. Królewskiej Tamy do węzła z DK88.



INWESTYCJE PLANOWANE
PODIUM

Zgodnie z procedurą Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę uprzednią
postępowania pn. "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium
w Gliwicach”.
W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych.



INWESTYCJE
mieszkania komunalne

29 listopada przekazano klucze do mieszkań
komunalnych przy ul. Zimnej Wody.

Na zmianę sposobu użytkowania budynku 
otrzymaliśmy wsparcie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w wysokości ponad 155 826,17 zł. 

Całkowity koszt przebudowy wyniósł 904 794,97 zł
brutto.



INWESTYCJE
infrastruktura drogowa

14 grudnia oddano do użytku nowo 
wybudowany odcinek ul. Okrężnej.

Stanowi on dodatkowe połączenie drogowe 
z węzłem autostradowym Gliwice
– Sośnica i DK 44.

Prace trwały od czerwca do listopada.

Koszt inwestycji to około 1,6 mln zł.

Zakończyła się także trwająca blisko
4 miesiące przebudowa mostu
nad Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej
w Łabędach.



INWESTYCJE
infrastruktura sportowa

Uczniowie Gimnazjum 3 im. Noblistów
Polskich (ul. Jasnogórska 15 – 17)
mogą już korzystać z trzech wielofunkcyjnych
boisk do mini piłki nożnej, ręcznej
i do siatkówki.

Obiekt oddano do użytku 23 listopada.

Budowa obiektu zajęła kilka miesięcy. 

Koszt inwestycji - ponad 1,2 mln zł.



INWESTYCJE
rozwój przedsiębiorstw

28 listopada otwarto nową siedzibę
spółki FLYTRONIC - firmy działającej 
w branży nowych technologii
w ramach grupy WB Electronics.

Spółka ze względu na rodzaj 
świadczonych usług, kierowanych
do branży lotniczej, wzniosła hangar 
z zapleczem laboratoryjno-biurowym 
na terenie lotniska Aeroklubu
w Gliwicach.



INWESTYCJE
centrum kultury Politechniki Śląskiej

28 listopada otwarto Centrum Kultury Studenckiej „MROWISKO”.

Dawna stołówka studencka zmieniła się nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt.
Koszt sfinansowanej z budżetu własnego Politechniki Śląskiej inwestycji
wraz z wyposażeniem wyniósł ok. 10, 5 mln zł.



NAGRODY
INNOWATORY

2 grudnia miało miejsce wręczenie nagród 
w skierowanym do samorządów
ogólnopolskim konkursie INNOWATORY. 
Wśród gliwickich kandydatów nagrody
otrzymał:

Gliwicki TECHNOPARK jako najlepsza
spółka samorządowa AD 2011, 
Festiwal ULICZNICY - GRAND INNOWATOR 
w kategorii najlepszy projekt samorządowy 
oraz tytuł najlepszego projektu 
kulturalnego roku.

Organizatorzy konkursu:
Centrum im. Adama Smitha oraz Central 
European Quality Institute.



WYDARZENIA
wykup gruntu od Fabryki Drutu sp. z o.o. 

14 grudnia zawarto akt notarialny, w którym miasto nabyło od Fabryki Drutu Gliwice sp. z o.o. 
nieruchomości położone przy ul. Dubois o łącznej powierzchni 3,7586 ha.

Nabycie nastąpiło do gminnego zasobu nieruchomości:
w związku z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej - pow. ok. 1,5 ha,
na cele rozwojowe miasta - koncepcja budowy tzw. „Nowego Centrum” - pow. ok. 2,25 ha.

Cena transakcji wyniosła 12 mln zł.
Prawie połowa środków pochodziła
z rezerwy ogólnej subwencji budżetu
państwa, przeznaczonej
na realizację DTŚ.



WYDARZENIA
targi Hi-tech Fair

Gliwice wzięły udział w targach Hi-tech
Fair, które zorganizowano w połowie 
listopada w Daejeon w Korei Południowej. 
Celem uczestnictwa była chęć promocji 
wśród potencjalnych inwestorów oraz 
zaprezentowania się przed najbliższym 
zgromadzeniem ogólnym World
Technopolis Association, organizowanym 
w 2012 w naszym mieście.

Wizyta w Korei Południowej była 
okazją do zawarcia porozumienia
o współpracy między Technoparkiem
Gliwice a Daejeon Technopark. 



WYDARZENIA
spotkanie ws. PIASTA

W piątek 9 grudnia przedstawiciele miasta spotkali się z inwestorem, 
który zgłosił chęć kupna udziałów Sportowej Spółki Akcyjnej GKS Piast.
Podczas spotkania inwestor zaprezentował swoją osobę i powtórzył,
znaną z mediów, propozycję zakupu większościowego pakietu udziałów
w spółce za kwotę 200 tys. euro.

Przedstawiciele miasta poinformowali o obowiązujących w Polsce
przepisach regulujących kwestię sprzedaży mienia komunalnego. 



WYDARZENIA
spotkanie z Ambasadorem USA

5 grudnia w Gliwicach gościł Ambasador Stanów Zjednoczonych.

Na spotkanie, organizowane w siedzibie General Motors Manufacturing Poland,
zaproszony został również prezydent miasta.



WYDARZENIA
JUBILEUSZ KZK GOP

24 listopada obchodzono 20-lecie istnienia Komunikacyjnego Związku Komunalnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.



WYDARZENIA
Laury Nauki 2011

Gliwicki Laur Nauki 2011 powędrował do 19 zdobywców prezydenckich stypendiów 
za 2011 rok. 
Laury trzeciej edycji rozdano podczas gali 18 listopada.
W tym roku do konkursu o wpłynęło 60 wniosków uczniów i absolwentów gliwickich 
szkół.



WYDARZENIA
Konferencja „Matematyka bez tajemnic”

1 grudnia miała miejsce Konferencja prezentująca projekt „Matematyka bez 
tajemnic”.

Podczas konferencji zaprezentowano system, który uatrakcyjni proces nauczania 
matematyki.

Organizatorzy: Śląska Sieć Metropolitalna oraz Dziennik Zachodni.



WYDARZENIA
Dzień Wolontariusza

14 grudnia odbyła się gala z okazji Dnia Wolontariusza.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs na koordynatora 
najbliższego wolontariuszom, zaś społecznikom z gliwickich organizacji 
wręczono dyplomy.



WYDARZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

16 grudnia podczas happeningu „Świąteczny Rynek”, przygotowanego przez dzieci
i młodzież z gliwickich szkół, otwarto Gliwicką Szopkę 2011. 

21 grudnia harcerze przekazali
Betlejemskie Światełko Pokoju,
zaś prezydent miasta złożył
mieszkańcom życzenia świąteczne.

Sylwester będzie obfitował w wiele atrakcji. Organizator - Gliwicki Teatr Muzyczny
- przygotował m.in. pokaz architektonicznego video mappingu. Powitanie Nowego 
Roku będzie przebiegać pod hasłem GLIWICE - TO MY!



WYDARZENIA
zmiana w kierownictwie miasta

W związku z rezygnacją ze stanowiska zastępcy prezydenta miasta, 
złożoną przez Renatę Caban, zmienił się skład kierownictwa miasta.

1 grudnia na stanowisko trzeciego zastępcy prezydenta miasta został
powołany dr inż. Krystian Tomala, dotychczasowy dyrektor Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych.



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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