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8. Zgromadzenie WTA 

Od 10 do 12 września Gliwice pełniły funkcję gospodarza 
8. Generalnego Zgromadzenia World Technopolis Association. 
Przedstawiciele osiemdziesięciu ośrodków z czterdziestu państw 
świata wymieniali doświadczenia w dziedzinie najnowszych 
technologii. Do Gliwic przyjechali również ministrowie i ambasadorzy 
z kilku krajów. 

Ceremonia otwarcia 8. zgromadzenia WTA miała miejsce 10 września 
na Scenie Bajka. Podczas 3 dni odbyło się wiele paneli dyskusyjnych, 
odczytów spotkań naukowych (w tym organizowane przez UNESCO 
warsztaty zarządzania parkami technologicznymi), a także imprez 
kulturalnych.

Do miasta zjechali się także przedstawiciele zachodniej prasy, którzy 
prócz udziału w jednej z konferencji mieli okazję zwiedzić miasto oraz 
przekonać się o zaletach i dużym potencjale Gliwic. 

8. Generalne Zgromadzenie WTA  honorowym 
patronatem objął Prezydent RP Bronisław 
Komorowski.



Bumar

Fragment Sesji Rady Miejskiej z dnia 7 marca 2012 roku:
• 27 lutego w Warszawie Bumar sp. z o.o. podpisał z indyjską firmą BEML 

Limited kontrakt na dostawę 204 szt. Wozów Zabezpieczenia Technicznego 
WZT3 dla Ministerstwa Obrony Indii.

• „Wysłałem w tej sprawie pismo z prośbą o spotkanie z ministrem żeby 
wyjaśnić te wątpliwości i być może ustrzec przed najgorszym.”

Pismo do ministra wysłano 29 lutego. Ponowne – 6 lipca br.

We wrześniu Ministerstwo w odpowiedzi zaprosiło władze Gliwic do Warszawy.

„Po zaledwie kilkunastu miesiącach okazuje się, że prezentowane z dumą
kontrakty doprowadziły spółkę do ruiny” – www.wpolityce.pl

„ABW skontrolowała Bumar i uznała, że indyjski kontrakt na dostawę 204 szt. 
wozów zabezpieczenia technicznego jest niekorzystny dla spółki. Do 
prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez 
byłego prezesa firmy (…) Edwarda Nowaka” – Puls Biznesu

„Polska wypowie Indiom kontrakt zbrojeniowy” – Dziennik Gazeta Prawna



Centrum Ratownictwa Gliwice

W sierpniu Komendant Miejski Policji poinformował, 
że ze względu na wdrażanie w Policji nowego systemu 
Wspomagania Dowodzenia (SWD) niezbędne jest 
przeniesienie stanowisk policyjnych z pomieszczeń
CRG do KMP w Gliwicach wraz z numerami alarmowymi.

Do Komendanta Miejskiego Policji oraz Komendanta 
Głównego zostało wystosowane pismo ze stanowczym sprzeciwem. Policja 
podejmuje decyzję demontującą dobrze funkcjonujący i wielokrotnie 
sprawdzany w trudnych sytuacjach, oparty na zachodnich rozwiązaniach 
system, działający od 8 lat, na uruchomienie którego miasto wydatkowało 
ponad 5 mln zł.
Istniejąca w CRG i na obszarze funkcjonowania systemu infrastruktura 
pozwala na wdrożenie aplikacji SWD bez konieczności przenoszenia stanowisk 
dyspozytorskich, będących głównym elementem Zintegrowanego Systemu 
Ratownictwa funkcjonującego na obszarze miasta i powiatu. 

We wrześniu Prezydent Miasta odbył w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji.



Sieć Szerokopasmowa

30 sierpnia w Ratuszu podpisana została umowa dofinansowania projektu 
„Budowa Sieci Szerokopasmowej dla Społeczeństwa Informacyjnego na 
terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu hot-spot”.

Idea przedsięwzięcia powstała kilka lat temu w Gliwicach. Siecią
szerokopasmową objęto już 10% powierzchni miasta.
Realizowany projekt zakłada budowę sieci bezprzewodowej transmisji 
danych (WiMAX) na terenie 14 gmin (Bieruń, Bytom, Chełm Śląski, 
Chorzów, Gliwice, Katowice, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, 
Ornontowice, Pilchowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, 
Tworóg i Wielowieś).

Koszt projektu to 27 mln zł, 
dofinansowanie wyniesie 85%. 
Wkład Gliwic - 763 tys. zł.



Drogowa Trasa Średnicowa

Ostatni odcinek DTŚ od ul. Kujawskiej do ul. Portowej i Drogi 
Krajowej nr 88 w Gliwicach prawdopodobnie zrealizuje konsorcjum,
którego liderem jest EUROVIA POLSKA S.A. 

Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę, zaproponowała wykonanie 
zadania za 700 mln zł. Postępowanie przetargowe nie zostało 
zakończone.
Marszałek Województwa Śląskiego 
poinformował, że po ponownej 
analizie dostępności środków 
finansowych dla całej inwestycji 
(Zabrze-Gliwice) występuję brak 
ok. 20% pierwotnie planowanej 
kwoty.



Przetarg na Podium

18 września otwarto oferty złożone w drugim przetargu na budowę
Hali Widowiskowo - Sportowej Podium.

Najniższą cenę – 306,2 mln zł – zaoferował UNIBEP z Bielska 
Podlaskiego.
Trwa sprawdzanie dokumentacji przetargowej.



Targowisko w nowym miejscu

Spółka Centrum Handlowe ABC z Obornik zgłosiła się jako jedyna 
do przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Toszeckiej. 
10 października ze spółką została podpisana umowa dzierżawy na 20 lat 
(miesięczny czynsz wyniesie 5000 złotych netto). Umowa obowiązuje od 
1 stycznia 2013 roku.

Zgodnie z zapisami umowy w obrębie nieruchomości prowadzona będzie 
działalność usługowo-handlowa. Powstanie tam targowisko, do którego 
przeniosą się kupcy z popularnego placu targowego. W związku z 
budową Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z końcem roku zakończy on 
działalność przy ul. Fredry.



Obwodnica

Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach,
postępowanie administracyjne musi rozpocząć się od nowa. Werdykt 
w tej sprawie jest ostateczny.

Długość spornego fragmentu to 1,7 kilometra. Szacowany koszt 
inwestycji wynosi około 20 mln zł.



Szkolnictwo - Dzień Edukacji Narodowej

15 października władze oświatowe, samorządowe i kościelne celebrowały 
Dzień Edukacji Narodowej. 29 pedagogów odebrało doroczne nagrody 
prezydenta miasta. Ogłoszono również listę nauczycieli uhonorowanych 
medalami Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą MEN i Śląskiego 
Kuratora Oświaty.



Szkolnictwo - Inwestycje

Pod koniec września w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych 
nr 7 otwarto basen rehabilitacyjny, zaprojektowany tak, by uczniowie 
mogli w miarę samodzielnie z niego korzystać, wyposażony m.in. w 
specjalny podnośnik dla dzieci na wózkach. Koszt remontu - 650 tys. zł. 
Łącznie w 2012 r. na inwestycje w ZSOS nr 7 wydano prawie 1,4 mln zł. 

W Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych przeprowadzono 
modernizację budynku za kwotę 348 tys. zł. Wkrótce powstanie tam 
również duże, wielofunkcyjne i w pełni wyposażone boisko.
W przyszłym roku przy ZSOS 7 na ul. Gierymskiego powstanie również
przedszkole dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami.

Wszystkie dotychczasowe 
zmiany nie doprowadziły 
do redukcji etatów.



Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja roku na Politechnice Śląskiej została połączona z oddaniem do 
użytku dwóch obiektów zlokalizowanych na terenie kampusu – Centrum 
Nowych Technologii przy ul. Zimnej Wody oraz Centrum Biotechnologii przy 
ul. Bolesława Krzywoustego.

Centrum Nowych Technologii o powierzchni 14 tys. m2 składa się z części 
dydaktyczno-naukowej oraz trójkondygnacyjnego bloku laboratoryjnego. 
Będą w nim prowadzone badania strategiczne z punktu widzenia gospodarki 
kraju.

Centrum Biotechnologii jest elementem projektu 
„Śląska Biofarma” – sieci najnowocześniejszych 
laboratoriów działających w kilku śląskich jednostkach 
naukowych. Zmodernizowany były 
budynek Wydziału Chemicznego 
wyposażono w nowoczesną aparaturę
o wartości kilku milionów złotych.



Remonty ulic

Ul. Toszecka na odcinku od ul. Sokoła do ul. Oriona. 
Wymieniana jest nawierzchni jezdni. Prace powinny 
zakończyć się na początku listopada.

Skrzyżowanie ulic: Dworcowej, Strzody i Wyszyńskiego, 
prace związane są z realizacją systemu detekcji. 
Wybudowany zostanie m.in. azyl dla pieszych, wymieniona zostanie nawierzchnia, 
a także dotychczasowe sygnalizatory świateł. Termin zakończenia prac to pierwsza 
połowa listopada br. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 900 tysięcy złotych.

Ul. Nowy Świat została poszerzona – na jezdni prowadzącej w stronę ul. 
Pszczyńskiej pojawił się trzeci pas ruchu. Skrzyżowanie zostanie oddane do użytku 
pod koniec października, prace potrwają jeszcze do 4 listopada.

Most w ciągu ul. Szymanowskiego jest w trakcie rozbiórki, poszerzane są dojazdy. 
W związku ze zmianami w projekcie planowane zakończenie prac to wiosna 2013r. 

Wiadukt na DK88 – wykonawca, spółka PW Banimex z Będzina, wejdzie na teren 
na przełomie listopada i grudnia, wtedy też zostanie wprowadzona zmiana 
organizacji Ruchu. Koszt inwestycji to ok. 13 mln. zł. Termin zakończenia –
październik 2013 r.



Marka - Śląskie

1 września na terenie Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice 
zorganizowana została uroczysta gala Regionalnej Izby Przemysłowo-
Handlowej.

Podczas gali uhonorowano 22 firmy, instytucje i osobowości w ramach 
konkursu „Marka – Śląskie”. W kategorii usługa nagroda przypadła 
Śląskiemu Centrum Logistyki, którego większościowym udziałowcem 
i jest miasto Gliwice.
Konkurs ma na celu promowanie najlepszych instytucji, samorządów 
i przedsięwzięć, związanych z województwem śląskim, które osiągnęły 
sukces ze względu na jakość, walory oraz zaplanowaną strategię
budowania marki. Honorowane są również osobowości aktywne 
i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są
szczególnie zaangażowane w promocję naszego regionu. 
Kapitule konkursu przewodniczy Marszałek Województwa Śląskiego.



Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury

29 września w Ruinach Teatru Miejskiego wręczone zostały nagrody 
Prezydenta Miasta w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury za 2011 r.

Laureaci: 
- w kategorii twórców za całokształt 
uhonorowano malarkę Janinę Walas, 
poetkę Krystynę Łukasik oraz poetę
i recenzenta literackiego Krzysztofa 
Siwczyka,
- w kategorii młodych twórców nagrodzono trębacza i kompozytora 
jazzowego Piotra Schmidta,
- za upowszechnianie kultury nagrodę otrzymali Agnieszka Piotrowska-
Prażuch (pracownik Kina Studyjnego AMOK), Aleksandra Kwolek (artystka 
ceramiki) oraz Sebastian Michałuszek (nauczyciel w MDK),
- nagrody honorowe – dyrektor Muzeum Grzegorz Krawczyk za 
upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz śp. Norbert Blacha, 
organista i kompozytor, za upowszechnianie kultury muzycznej.



Mapa akustyczna Gliwic

Od ponad roku na stronie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej 
dostępny jest nowoczesny, interaktywny portal mapowy. Obecnie 
zgodnie z przepisami prawa Ochrony środowiska i Dyrektywą
Europejską mieszkańcom została udostępniona również obejmująca 
teren całego miasta mapa przedstawiająca stan akustyczny wynikający 
z hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego.
Mapa akustyczna składa się z części opisowej, graficznej oraz 
prezentacji na portalu internetowym. Pełnią rolę źródła o stanie 
akustycznym środowiska i terenach zagrożonych hałasem.

Koszt przygotowania mapy wyniósł ponad 0,5 mln zł. Miasto uzyskało 
dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.



Konkurs „Moje Euro na Orliku”

Zorganizowana w czerwcu na gliwickim Orliku przy ul. Jasnej sportowa 
impreza Małe EURO 2012 została uznana przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki za najlepsze wydarzenie w województwie śląskim
towarzyszące Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

W związku z wyróżnieniem Miastu powierzono również przeprowadzenie 
wojewódzkich finałów III Turnieju Orlika, które odbyły się 21 września.



Wydarzenia kulturalne

Sześć koncertów dla miłośników jazzu i brzmień etnicznych, światowe 
sławy i artyści mniej znani lecz równie wybitni – od 7 do 28 października 
trwa PALMJAZZ FESTIWAL. Wydarzenie cieszy się ogromnym 
powodzeniem publiczności nie tylko gliwickiej, wszystkie koncerty 
odbywają się przy pełnych salach. 
Organizatorem festiwalu jest Fundacja 
Integracji Kultury.
8 września rozpoczął się V Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej 
w Gliwicach – „ALL‘IMPROVVISO”. Koncerty 
odbywały się w Ruinach Teatru Miejskiego, 
Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II 
a także Oddziale Odlewnictwa Artystycznego 
gliwickiego Muzeum. Organizatorem festiwalu 
jest Towarzystwo Kulturalne FUGA. 



Uchwały z inicjatywy radnych nieważne

Wojewoda Śląski stwierdził nieważność dwóch uchwał RM :
• Uchwały nr XXIII/478/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie 

realizacji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gliwic.
• Uchwały nr XXIII/480/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie 

nadawania tytułów „Honorowego Obywatel Miasta Gliwice”
i „Zasłużonego dla Miasta Gliwice” w części określonej w załączniku 
nr 2 dotyczącym tytułu i odznaki „Zasłużonego dla Miasta Gliwice”.

Podczas posiedzenia 22 października Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały nr XXIV/483/2012 
z 20 września 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej miasta na prawach powiatu – Gliwice.



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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