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Autostrada A1

1 czerwca otwarto 28-kilometrowy odcinek autostrady A1 pomiędzy 
Gliwicami (węzeł Wieszowa) a Pyrzowicami. Dojazd do lotniska z Gliwic 
zajmuje teraz zaledwie pół godziny.
To kolejny niezwykle ważny element układu drogowego. Gliwice stały 
się najlepiej skomunikowanym miastem na Śląsku.



Zakorkowana A4

Na bramkach usytuowanych pomiędzy węzłami „Gliwice – Sośnica” i 
„Gliwice – Bojków” tworzą się gigantyczne korki sięgające nawet 10 km, 
czas postoju przedłuża się nawet do ponad godziny. 

Kierowcy próbują ominąć korki na autostradzie, spowodowane biletowym 
systemem poboru opłat. Jednym z efektów jest poważnie zwiększony ruch 
w centrum Gliwic. 

Wystosowano list do Premiera z prośbą o zmianę systemu poboru opłat na 
tym fragmencie autostrady A4 tak, by spełniała swoją rolę szybkiej i 
bezkolizyjnej arterii komunikacyjnej dla ruchu tranzytowego i obwodnicy 
autostradowej dla ruchu lokalnego. 



Drogowa Trasa Średnicowa

W dniu dzisiejszym oficjalnie rozpoczęła się budowa odcinków Z3 i Z4 
od ronda De Gaulle’a w Zabrzu do granicy z Gliwicami.

Dokumentacja przetargowa na budowę pierwszego gliwickiego odcinka 
G1 jest aktualnie sprawdzana przez prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych. Umowa z wyłonionym pod koniec kwietnia wykonawcą
(firmą Skanska) zostanie podpisana po zakończeniu kontroli.

Stowarzyszenie „Gliwiczanie dla Gliwic” kolejny raz próbuje podważyć
zasadność inwestycji i działać na szkodę miasta. Do premiera Tuska
trafił list zawierający nieprawdziwe informacje i pomówienia. Władze 
miasta, na prośbę Ministerstwa Transportu, przekazały pismo z 
wyjaśnieniami.



Hala Widowiskowo Sportowa Podium

Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki 
uznał budowę hali za inwestycję szczególnie ważną zarówno dla 
województwa, jak i całego kraju. Projekt został zakwalifikowany do 
rządowego „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na 
rok 2012” i otrzyma 15 mln zł dotacji.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska zakwestionowała projekt w jego 
obecnym kształcie. Prezydent Gliwic wraz z marszałkiem województwa 
śląskiego odwołali się do ekspertów pracujących na rzecz Komisji w 
ramach inicjatywy Jaspers. 



Radiostacja

Koszt uporządkowania i renowacji terenu wokół Radiostacji, 
zakończonych w lipcu 2009 wyniósł 7,5 mln zł.

Zarząd województwa śląskiego pod koniec 
marca podjął uchwałę o wyborze projektu 
do unijnego dofinansowania.
Miasto otrzyma blisko 5-milionowy zwrot 
tytułem refundacji wydanych na ten 
cel środków.



Wizyta Sekretarza WTA 

18 czerwca Gliwice odwiedził sekretarz generalny WTA, prof. Deong-Seong
Oh, który sprawdzał stan przygotowań do 8. Generalnego Zgromadzenia 
Światowego Technopolii.

Prof. Oh jest przekonany, że Gliwice, doskonale wywiążą się z 
organizacyjnego wyzwania. W WTA są traktowane jak równorzędny partner 
takich ośrodków innowacji jak amerykańskie Austin (kolebka firmy Dell 
Inc.), Tajwańskie Hsinchu (z siedzibą HTC) czy Daejeon w Korei 
Południowej, w którym mieszczą się centra badawczo-rozwojowe 
Samsunga.

Wrześniowe 8. Generalne Zgromadzenie WTA to 3 dni specjalistycznych 
konferencji, sympozjów i warsztatów wraz z szeregiem imprez 
towarzyszących. Miasto odwiedzą przedstawiciele uniwersytetów 
członkowskich WTA oraz reprezentanci stowarzyszenia z całego świata, 
głównie z państw będących dziś liderami innowacji.

Oficjalna strona promująca Gliwice jako organizatora konferencji -
http://www.wta2012.com/



Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

11 czerwca na Stadionie Miejskim prezydent Gliwic i prezes zarządu 
KSSE SA spotkali się z prezydentami i burmistrzami miast i gmin z 
Opolszczyzny i Górnego Śląska oraz przedstawicielami środowisk 
gospodarczych i otoczenia biznesowego z regionu.
Podczas spotkania dyskutowano o wzajemnych relacjach miast i gmin 
członkowskich, a przede wszystkim o współpracy przy pozyskiwaniu 
inwestorów.

Zdaniem uczestników konferencji, Gliwice są naturalnym liderem w 
strefie gmin górnośląskich i opolskich. Warto korzystać z ich 
doświadczeń, a także podjąć współpracę. Miasto stawia na 
innowacyjność. Dla potencjalnych inwestorów ważne jest również
zaplecze naukowe, a Politechnika Śląska kształci fachowców z różnych 
dziedzin.



Otwarcie Selgros Cash & Carry

5 czerwca ogólnopolska sieć Selgros otworzyła w Gliwicach trzecią w 
regionie halę handlu hurtowego, w której mogą się zaopatrywać osoby 
prowadzące działalność gospodarczą.
Jest to kolejna firma finansująca w mieście drogowe przedsięwzięcie –
na własny koszt (10 mln zł) przebudowała układ komunikacyjny w 
sąsiedztwie hali – na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Bohaterów Getta 
Warszawskiego powstało rondo.

Firma na inwestycję w Gliwicach wydała łącznie 80 mln zł.



Nowa fabryka NGK Ceramics

15 czerwca miała miejsce ceremonia rozpoczęcia budowy nowej fabryki 
zlokalizowanej obok dotychczasowego zakładu NGK.
W fabryce będą wytwarzane duże wkłady ceramiczne LSH stosowane w 
układach wydechowych większych pojazdów mechanicznych 
(samochody ciężarowe, maszyny rolnicze). Produkcja ruszy na początku 
2014 roku.



Park Technologiczny Future Processing

FPark to zlokalizowana na terenie biznesowego kompleksu „Nowe 
Gliwice” siedziba Future Processing, dynamicznie rozwijającej się firmy 
technologicznej. 
Obecnie kompleks biurowy składa się z dwóch połączonych ze sobą
nowoczesnych budynków z drewnianym tarasem, oczkiem wodnym i 
parkingiem. Rok temu udostępniono Biurowiec Future One, niecałe 2 
tygodnie temu – Future Two. 

Prace przy budowie Future Three właśnie rozpoczęto.



Europa Centralna

Jesienią bieżącego roku otwarte zostanie centrum handlowe o 
powierzchni 67 000 m2, usytuowane przy autostradowym węźle 
Gliwice – Sośnica.
Inwestor, firma Helical Poland, lokalizację centrum określa jako 
najlepszą w kraju, ze względu na prawie 4 mln klientów w godzinnej 
strefie dojazdu oraz łatwe połączenie z europejskimi szlakami 
komunikacyjnymi.

Generalnym wykonawcą inwestycji, na którą Helical Poland wyda ponad
150 milionów euro, jest firma Polimex-Mostostal.



Sale sportowe w Gliwicach

W przeciągu ostatnich 6 miesięcy miasto podpisało umowy na budowę
3 sal sportowych: 
- przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
- przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na 11
- przy zespole Szkół Techniczno-Informatycznych
Termin realizacji każdej z tych umów wynosi 18 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, natomiast wartość każdej inwestycji ponad 9 mln zł.
W dniu jutrzejszym, po dokonaniu zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej uchwałą Rady Miejskiej, podpisana zostanie umowa na 
Budowę Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź”. Wartość inwestycji 
wynosi prawie 16 mln zł, planowany termin realizacji - koniec lipca 
przyszłego roku.



Spotkanie z młodzieżą

W ramach ogólnopolskiej akcji „Lato z Polską” organizowanej przez 
stowarzyszenie Wspólnota Polska po raz czwarty młodzież o polskich 
korzeniach gościła w Gliwicach. Przez 9 dni poznawali tradycję, kulturę, 
interesujące miejsca w mieście i całym regionie. W czasie wolnym 
młodzi Polacy brali udział w zajęciach artystycznych i rekreacyjno-
sportowych.
15 czerwca z młodzieżą z Białorusi spotkał się prezydent Gliwic. 
Przybliżył im funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, a 
także jak duże znaczenie ma sport 
dla rozwoju młodego człowieka.

Pobyt dzieci finansowała Wspólnota 
Polska, Miasto oraz rodzice 
gliwickich uczniów, którzy 
gościli ich w swoich domach.



EuRodzinny Dzień Dziecka

1 czerwca w Parku Chopina Urząd Miejski we współpracy z gliwickimi 
szkołami zorganizował plenerową imprezę skierowaną do najmłodszych 
mieszkańców Gliwic. 
W programie znalazły się m.in. festiwal talentów, pokazy szczudlarzy i 
cyklotrialu oraz konkursy z nagrodami.

W Parku pojawili się także piłkarze klubu Piast 
Gliwice, a wieczorem dla licznie zgromadzonej 
młodzieży zaśpiewał Łukasz Mróz, znany 
jako Mrozu.



Śląski Rajd Pojazdów Zabytkowych

W dniach od 31 maja do 3 czerwca w Gliwicach można było podziwiać
zabytkowe samochody, wyprodukowane przed 1980 rokiem. Odbyło się
kryterium uliczne oraz pokaz elegancji na gliwickim Rynku.



Noc Świętojańska

22 czerwca na Placu Krakowskim prawie 8 tys. osób bawiło się w 
tanecznych rytmach disco polo. Na powitanie lata wystąpiły zespoły 
Classic, Masters i Boys. Wieczór zwieńczył pokaz sztucznych ogni.



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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