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Kto zbuduje PODIUM?

20 lipca zostały ogłoszone wyniki postępowania na „Budowę nowoczesnej hali 
widowiskowo-sportowej PODIUM w Gliwicach”.

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy Polimex-Mostostal, która 
zaproponowała wykonanie inwestycji za 294 285 566 zł.

Procedura jeszcze trwa - Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje złożone przez 
oferentów odwołania.



Pomysł na nowe centrum

3 sierpnia w Urzędzie Miejskim zaprezentowano „Koncepcję zagospodarowania 
obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca 
kolejowego”.

Jej powstanie było wynikiem porozumienia podpisanego przez PKP SA, PKP PLK SA 
i miasto Gliwice w maju
2010 roku.

Koncepcję wykonała
gliwicka spółka 
P.A. NOVA SA.



Kolejne inwestycje
INFRASTRUKTURA SPORTOWA

13 sierpnia w Gliwicach-Sośnicy 
otwarto krytą pływalnię „Neptun”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł
niecałe 16 mln zł.

Prace trwały 16 miesięcy i zakończyły 
się ponad miesiąc wcześniej niż
zakładano w umowie.

Wykonawcą byłą firma SKANSKA SA.

„Neptun” jest czwartą miejską krytą
pływalnią w Gliwicach.
Zarządcą basenu jest konsorcjum 
Kolejowego Przedsiębiorstwa 
Związkowego z Będzina i IQ 
SERVICE z Dąbrowy Górniczej, 
któremu miasto przyznało koncesję
na zarządzanie obiektem.



Kolejne inwestycje
INFRASTRUKTURA DROGOWA

W lipcu zakończono prace przy wdrożeniu pierwszego etapu budowy inteligentnego 
systemu zarządzania ruchem ulicznym - modernizacja objęła 15 skrzyżowań, 
głównie w ciągu ulic Pszczyńskiej i Rybnickiej, a także Kościuszki
i Kosów. 

Kolejne 45 skrzyżowań zostanie objętych systemem w ciągu dziewięciu miesięcy
od podpisania umowy z wykonawcą zadania, wyłonionym w ogłoszonym przez 
Zarząd Dróg Miejskich postępowaniu przetargowym.

Efektem wprowadzenia systemu
będzie zwiększenie płynności ruchu,
zmniejszenie korków ulicznych
oraz poprawa bezpieczeństwa.



Kolejne inwestycje
INFRASTRUKTURA DROGOWA

W sierpniu oddano do użytku zmodernizowany fragment ul. Perseusza
od skrzyżowania z ul. Oriona do skrzyżowania z ul.Bereniki.

Aktualnie trwają prace przy modernizacji kolejnego odcinka Perseusza
– pomiędzy ulicami Bereniki i Wielkiej Niedźwiedzicy. Po ich zakończeniu 
modernizowana będzie ul. Pionierów – na odcinku od skrzyżowania
z ul. Wielkiej Niedźwiedzicy do istniejącego ronda przy Drodze Krajowej nr 88. 

Przewidywany termin zakończenia
prac prowadzonych przy ulicach
Perseusza i Pionierów
- listopad 2011 roku.

Wartość inwestycji - około 12 mln zł. 

Na skrzyżowaniu ulic Perseusza i Gwiazdy 
Polarnej powstało rondo, które połączy

ul. Perseusza z nową estakadą nad torami.



Kolejne inwestycje
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

W lipcu na Placu Piłsudskiego uruchomiona została nowoczesna fontanna, składająca się
z 30 ulokowanych w różnych miejscach dysz o zróżnicowanej wysokości wyrzutu wody. 

Równocześnie wzdłuż placu wytyczono trzy trakty piesze.

Inwestycja zrealizowana przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych kosztowała 1,5 mln zł.



Planowane inwestycje
OBWODNICA ZACHODNIA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po 1,5 roku od złożenia naszego 
wniosku wydała postanowienie o uzgodnieniu i określeniu warunków realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego
- zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice klasy G2/2”.
Uzyskanie postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji było 
konieczne do sporządzenia decyzji środowiskowej. Przedmiotowa decyzja 
powinna zostać wydana jeszcze w tym miesiącu. 

Prace dokumentacyjno-projektowe
dla obwodnicy rozpoczęto już
na początku 2008 roku.
W lutym br. wysłana została skarga
do wojewody na opieszałość RDOŚ.
Od tego czasu RDOŚ poprosił raz
jeszcze o uzupełnienie raportu
- w sumie zakres uzupełnienia
instytucja określała trzy razy.



Spotkanie w Ministerstwie Obrony Narodowej

16 sierpnia w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa 
Obrony Narodowej miało miejsce spotkanie, którego celem była 
finalizacja uzgodnień dotyczących przejęcia przez miasto szpitala 
wojskowego.
Podczas wizyty uzgodniono aspekty prawne, ustalono tryb ostatecznych 
negocjacji, a także potwierdzono obustronną intencję zawarcia 
porozumienia w najszybszym możliwym terminie.

Wcześniejsze rozmowy w tym temacie, trwające od 2009 roku, nie 
przyniosły do tej pory rezultatu.



Co z tą Starówką?

12 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami TP SA w celu omówienia 
zasad współpracy pomiędzy miastem a TP SA – właścicielem infrastruktury 
teletechnicznej, kolidującej z realizowanymi na Starówce robotami drogowymi.

Efektem rozmów jest deklaracja współpracy i udziału spółki w likwidacji kolizji, 
uniemożliwiających terminowe przeprowadzanie prac.

Podczas prac ziemnych na ul. Plebańskiej 
odkryto drogę z drewna. Trwające 
aktualnie prace archeologiczne, nie 
pozwalają na dalsze przeprowadzanie 
robót drogowych w tym terenie.



Pętla sprzedana

Firma BUDEON SA z Sosnowca nabyła działkę po dawnej pętli tramwajowej
na Wójtowej Wsi, którą wystawiły na sprzedaż Tramwaje Śląskie SA.
Kupnem zainteresowanych było 9 podmiotów, w tym miasto Gliwice. 

Za teren położony między ulicami Daszyńskiego i Słowackiego spółka zapłaciła 
prawie 3 mln zł.



Wojskowe uroczystości

6 lipca sformowano elitarną Jednostkę
Wojskową AGAT, podległą
Dowództwu Wojsk Specjalnych.

AGAT to jednostka o charakterze 
powietrzno-desantowym, która 
powstała na bazie rozformowanego 
Oddziału Specjalnego Żandarmerii 
Wojskowej Gliwice.



Wojskowe uroczystości

12 sierpnia odbyły się uroczyste obchody 
Święta Wojska Polskiego.
Podczas uroczystości m.in. złożono kwiaty 
pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego 
oraz wręczono akty mianowania
na kolejny stopień oficerski kombatantom.



Gliwice kulturalnie

W ramach festiwalu w różnych częściach miasta 
odbywają się koncerty, spektakle, happeningi, 
imprezy fotograficzne i projekcje filmowe.

Od początku lipca trwa V Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy”, 
który na stałe wpisał się w program wakacyjnych wydarzeń kulturalnych, 
organizowanych przez gliwicki samorząd.



Gliwice kulturalnie

9 lipca na lotnisku Aeroklubu Gliwickiego w ramach koncertu RMF FM „Muzyka 
najlepsza pod słońcem” wystąpiły dwie znane artystki – Agnieszka Chylińska
i Patrycja Markowska.

Był to jeden z koncertów ogólnopolskiego tournée tego radia. 



Gliwice kulturalnie

XXIV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Cantate Deo” 2-3 lipca

XII Gliwicki Festiwal 
Bachowski 14-27 lipca



Gliwice kulturalnie

VII Międzynarodowy Festiwal „Jazz w Ruinach”
5-13 sierpnia

Inauguracja 
„Parkowego Lata”
w Parku Chopina 

- 6 sierpnia



Zarząd WTA w Gliwicach

W dniach 29 – 31 sierpnia w Gliwicach gościć będzie 16 delegatów z 8 państw 
świata przybyłych na 23. posiedzenie Zarządu World Technopolis
Association. 

Głównym celem wizyty jest omówienie przygotowań do przyszłorocznego 
zgromadzenia ogólnego, które odbędzie się w naszym mieście. 

Delegaci wezmą również udział w międzynarodowej konferencji „Innowacje, 
badania i rozwój w regionach poprzemysłowych”, która odbędzie się
30 sierpnia w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”
pod honorowym patronatem Wicepremiera Rządu RP Pana Waldemara 
Pawlaka i Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.



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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