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Autostradową obwodnicą bezpłatnie

Z projektu ministerialnego rozporządzenia wynika, że przejazd autostradową
obwodnicą Gliwic będzie w ruchu lokalnym bezpłatny. 
Niejasna pozostaje kwestia odpłatności za przejazd tranzytem samochodów o masie
powyżej 3,5 tony – prośba o doprecyzowanie została przedstawiona w kolejnym liście 
skierowanym do Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury.

Autostradową obwodnicę
Gliwic tworzą: Droga 

Krajowa nr 88 oraz odcinki 
autostrad A4

(od węzła Gliwice –
Kleszczów do węzła Gliwice 

– Sośnica)
i budowanej A1 (od węzła 
Gliwice – Sośnica do węzła 

Gliwice – Maciejów)



Stadion coraz bliżej

Mimo zimy prace przy budowie stadionu sportowego przy ul. Okrzei
przebiegają zgodnie z planem.
Obecnie powstają kolejne elementy konstrukcji trybun stadionu i budynek 
klubowy.
Prace przy realizacji podziemnej infrastruktury stadionowej (sieć
wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna) są zaawansowane w 50%.

Pierwsze słupy podtrzymujące konstrukcję areny piłkarskiej są już gotowe.



Spotkanie Noworoczne

14 stycznia miało miejsce Spotkanie 
Noworoczne z przedstawicielami
jednostek miejskich oraz lokalnych 
firm i organizacji.
Tegorocznego „Gliwickiego Lwa”
otrzymał Pan Henryk Błażusiak, 
prezes gliwickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

„Gliwicki Lew” jest przyznawany co 
roku liderom firm bądź instytucji 
działających na terenie miasta, 

którzy nawet w trudnych warunkach 
potrafią osiągać sukcesy.



Unijne pieniądze na kolejne projekty

Dwa, komplementarne względem siebie, projekty otrzymają dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

projekt pn. „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie 
centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”:

wartość całkowita: 8 705 810,74 zł, 
wartość dofinansowania (85%): 7 399 939,12 zł,

projekt pn. „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice”:
wartość całkowita przedsięwzięcia to 5 796 435,54 zł,
wartość dofinasowania (85%): 4 926 970,20 zł.

Zestawienie sumaryczne:
wartość całkowita projektów: 14 502 246,28 zł,
wartość całkowita dofinansowania: 12 326 909,32 zł.

W ramach projektów na terenie miasta zostanie wybudowany system okablowania 
światłowodowego o długości ponad 60 km.



Unijne pieniądze na kolejne projekty

Zwiększyły się szanse na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu 
detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych skrzyżowań”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

wartość całkowita projektu: 29 065 049 zł zł, 
możliwa do uzyskania wysokość dofinansowania (85% kosztów 
kwalifikowanych): 24 110 292 zł.

Projekt zakłada modernizację 60 gliwickich skrzyżowań oraz budowę Centrum 
Sterowania Ruchem przy ul. Płowieckiej 31.
Wniosek będzie poddawany jeszcze drugiemu etapowi oceny merytorycznej.



Unijne pieniądze na kolejne projekty

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej wnosi się uchwały o wyrażenie zgody
na realizację 3 projektów, które w całości uzyskały dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.

Łączna kwota dofinansowania – ponad 850 tys. zł.

Lista projektów:
Akademia Możliwości drogą do dorosłości (realizowany będzie w gliwickich 
szkołach),
Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę (realizowany będzie w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Gliwicach),
Zacznij od nowa (realizowany będzie wśród osób bezrobotnych).



Wsparcie z BGK

29 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego 
poinformował o wynikach oceny punktowej 
wniosków o udzielenie finansowego wsparcia
na tworzenie lokali komunalnych.
Wniosek Gliwic o dofinansowanie zmiany 
sposobu użytkowania budynku przy ul. Zimnej 
Wody otrzymał piątą – pod względem 
wysokości punktów – ocenę, spośród 53 
prawidłowo złożonych wniosków z całego 
kraju.

Po podpisaniu umowy z BGK otrzymamy
dotację ze Środków Funduszu Dopłat
w wysokości ponad 155 tys. zł (18 % 
kosztów inwestycji).
Całkowity koszt przebudowy budynku oraz 
zagospodarowania terenu to ok. 770 tys. zł
brutto. 
Zakładany termin zakończenia inwestycji
– koniec sierpnia bieżącego roku.
Realizacją prac zajmie się ZBM I TBS. 

W wyniku adaptacji budynku przy ul. Zimnej 
Wody 4 (oficyna) powstanie pięć mieszkań

komunalnych.



W Nowy Rok z nowym Rynkiem

Powitanie Nowego Roku, zorganizowane na płycie odnowionego Rynku, obfitowało
w wiele atrakcji. Rozpoczęło je audiowizualne widowisko „Architectural mapping”. 

Po północy można było podziwiać pokaz fajerwerków oraz iluminacji Rynku.



Rozmowy z BUMAREM

18 i 24 stycznia miały miejsce spotkania Kierownictwa Miasta z zarządem 
ZM BUMAR Łabędy.

Intensywnie prowadzone rozmowy dotyczą przejęcia od Grupy BUMAR 
Łabędy części nieruchomości w rozliczeniu za zaległości z tytułu podatku 
VAT i podatku od nieruchomości oraz przyszłości spółki.



Konwent w Gliwicach

Tematami posiedzenia były m.in.:
kondycja miasta w świetle wskaźników zadłużenia (rozporządzenie 
Ministerstwa Finansów z 23 grudnia 2010 roku),
przygotowania miast do uruchomienia gospodarki odpadami w świetle 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
organizacja zarządzania kryzysowego w mieście,
problem opłat pobieranych z tytułu wydania karty pojazdu,
sposób funkcjonowania rad osiedlowych.

29 stycznia w gliwickim Ratuszu miało miejsce pierwsze w nowej kadencji
posiedzenie Konwentu Prezydentów Miast Województwa Śląskiego w ramach 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.



Dla uczniów GCE

15 grudnia zakończyła się kompleksowa modernizacja sali sportowej 
Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Okrzei.

W ramach modernizacji:
wyremontowano halę sportową i pomieszczenie socjalno-sanitarne,
zagospodarowano teren przyległy,
wykonano monitoring obiektu.

Koszt realizacji – 3 727 647,21 zł brutto.

W zadaniu rozliczone zostały umorzenia trzech pożyczek zaciągniętych
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na łączną kwotę 470 834,00 zł.



Radiowa jak nowa

W grudniu zakończył się kolejny etap 
remontu w szpitalu przy ul. Radiowej 2.

Remont trwał trzy miesiące i był
ostatnim etapem trwającej od 2009 roku 
kompleksowej modernizacji szpitala.

Koszt modernizacji – prawie 466 tys. zł,
w tym:

212 tys. zł – środki z budżetu miasta,
254 tys. zł - środki Ministerstwa 
Zdrowia przyznane w ramach programu 
„Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony 
zdrowia”.

Obiekt został dostosowany
do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej.



FILOMATA od przedszkola

W przyszłości oferta 
przedszkola ma zostać
poszerzona o bezpłatne 
całodniowe zajęcia dla 
grupy 25 dzieci dzięki 
dofinansowaniu z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

16 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie Niepublicznego Przedszkola 
TĘCZOWA KRAINA.
Przedszkole funkcjonuje przy ul. Wiejskiej i jest czwartą placówką
edukacyjną FILOMATY w Gliwicach.



PLANY
remont starówki

24 stycznia otwarto oferty w przetargu na „Przebudowę nawierzchni ulic Starego 
Miasta w Gliwicach”.

Oferty złożyli wykonawcy:
ZBYLBRUK sp. z o.o.
z Ząbkowic Śląskich,
Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów SA oraz Zakładu 
Instalacji Budowlanych 
Witold Szostak Andrzej Duda s.j.

Aktualnie oferty są sprawdzane.



PLANY
reaktywacja kolei wąskotorowej

24 stycznia odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu planów reaktywacji 
kolei wąskotorowej pomiędzy Gliwicami a Rybnikiem.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Rybnika, 
Knurowa, Pilchowic, Kuźni Raciborskiej i Gliwic oraz spółki PKP SA.

Możliwość przywrócenia funkcjonowania kolei wąskotorowej w jej dawnym 
śladzie zostanie zbadana poprzez zlecenie wykonania studium możliwości 
niezależnej firmie wyłonionej w drodze przetargu. 
Alternatywnym pomysłem jest stworzenie w tym śladzie ścieżki rowerowej. 
Decyzja o dalszych losach linii zostanie podjęta po dogłębnej analizie 
studium.



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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