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Finansowanie unijne 2014-2020

4 marca na spotkaniu Subregionu Centralnego przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformowali 
o priorytetowym traktowaniu projektów zintegrowanych 
i prorozwojowych, o największym zasięgu oddziaływania. Ograniczone 
natomiast będzie finansowanie dla inwestycji punktowych - lokalnych.
Powstają dwa porozumienia :

porozumienie o współpracy w sprawie przygotowania Programu 
Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(przygotowane przez Gliwice);
porozumienie w sprawie przygotowania PROGRAMU DZIAŁAŃ dla 
ZIT KRAJOWEGO w okresie 2014-2020 w ramach Subregionu 
Centralnego (przygotowane przez Katowice).

Podpisanie porozumień zaplanowano na 9 kwietnia.



Ostatni odcinek Drogowej Trasy Średnicowej

Trwa budowa ostatniego odcinka DTŚ, 
łączącej miasta konurbacji śląskiej na trasie 
Katowice-Gliwice. Planowany termin 
ukończenia to grudzień 2014 roku.

Dotychczas zamknięto:
fragment ul. Konarskiego i ul. Dubois, 
ul. Kujawskiej, ul. Portowej – od skrzyżowania 
z ul. Jana Śliwki i Orlickiego do węzła z DK 88. 

8 kwietnia z ruchu zostanie wyłączona 
ul. Fredry. 

Nastąpiły zmiany w rozkładach jazdy 
autobusów komunikacji miejskiej. Linia 
nr 80 została skrócona do Placu Piastów, 
zmieniła się trasa linii nr 178. Uruchomiono 
także nową linię nr 202, kursującą
z Placu Piastów na osiedle Kopernika.



Forum Debaty Publicznej

21 marca w Warszawie odbyło się
Forum Debaty Publicznej pt. 
„Konkurencyjność mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw” z udziałem 
przedsiębiorców, ekspertów 
i przedstawicieli instytucji publicznych. 
Prezydent Gliwic, jako jedyny przedstawiciel samorządu 
terytorialnego, wziął w nim udział na zaproszenie Prezydenta RP.



Spotkanie z przedsiębiorcami

6 marca w Nowych Gliwicach odbyło 
się zorganizowane przez Agencję
Rozwoju Lokalnego spotkanie 
z przedsiębiorcami, w którym udział
wzięło 30 śląskich firm będących 
członkami Polsko-Niemieckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej.
Dyskutowano o kierunkach rozwoju 
naszego miasta, marce Gliwic,
możliwościach inwestowania 
i partnerstwie publiczno-prywatnym. 



Gliwice logistycznym hubem na Śląsku

20 marca w Gliwicach odbyła się zainicjowana przez gliwicki samorząd 
ogólnopolska konferencja „Inwestycje. Logistyka. Przyszłość”, w której 
udział wzięli samorządowcy, parlamentarzyści oraz przedstawiciele 
najważniejszych i największych Polskich i zagranicznych firm, 
reprezentujący branże logistyczną i automotive.

Wiodącym tematem były perspektywy rozwoju rynku logistyki 
i powierzchni magazynowych na Górnym Śląsku. 



Remont Starówki

Na początku marca ruszyła kompleksowa 
przebudowa kolejnych uliczek Starówki. 
5 marca zamknięto dla ruchu fragmenty 
ulic: Dolnych Wałów, Kaczyniec, Średniej, 
odcinki ulic Kościelnej i Raciborskiej, 
a także ulice Białej Bramy, Pod Murami, 
Przy Raciborskiej Bramie oraz Tkacką. 
18 marca rozpoczęły się prace na 
ul. Górnych Wałów. 

Inwestycję, 
wartą ponad 
41 mln zł, realizuje konsorcjum gliwickich firm 
– Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów 
oraz Zakład Instalacji Budowlanych Witold 
Szostak, Andrzej Duda.



Zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków

14 marca zakończył się II etap modernizacji gospodarki wodno-
ściekowej w Gliwicach – modernizacja Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków. Wartość zadania wyniosła 33 mln zł.

Na modernizację gospodarki wodno-ściekowej w naszym mieście PWiK
pozyskało już łącznie ok. 200 mln zł z Unii Europejskiej. Łączny koszt 
całego przedsięwzięcia wynosi ok. 400 mln zł.



Opel Cascada

W gliwickiej fabryce General Motors Manufacturing Poland ruszyła 
oficjalnie seryjna produkcja kabrioletu Opel Cascada.
Ze względu na przypadające w tym roku 15. urodziny zakładu 
w uroczystości uruchomienia produkcji Cascady uczestniczyli m.in. 
Stephen Mull, ambasador USA 
w Polsce, Ellen Germain, konsul 
generalna USA w Krakowie, 
minister Janusz Piechociński oraz 
europoseł, prof. Jerzy Buzek.



Otwarcie Europy Centralnej

1 marca odbyło się uroczyste otwarcie ogromnego centrum handlowego
Europa Centralna, usytuowanego przy węźle Gliwice – Sośnica.
Skrzyżowanie autostrad A1 i A4 powinno w najbliższych latach 
przyciągnąć kolejnych inwestorów. Specjaliści i doradcy w dziedzinie 
nieruchomości wymieniają okolice węzła jako jedną z kilku 
najatrakcyjniejszych polskich lokalizacji dla przedsiębiorców. 



4 nowe hale sportowe

Trwa budowa czterech hal sportowych:
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych i Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 na ul. Kozielskiej 1 (wartość zadania 9,5 mln zł,
z czego 2,5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki);
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Górnych Wałów 29 
(koszt – 9 mln zł);
przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5 
(koszt inwestycji to 9,5 mln zł);
przy ul. Partyzantów w Łabędach w sąsiedztwie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 powstaje Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”
(wartość zadania - 16 mln zł).

Zakończenie budowy wszystkich obiektów planowane jest jeszcze w tym roku.



Wybory do Rad Osiedlowych

19 maja odbędą się wybory do 
Rad Osiedlowych Bojkowa, 
Brzezinki, Ostropy, Sośnicy, 
Szobiszowic, Trynku, Wilczego 
Gardła, Wójtowej Wsi oraz 
Żernik. W każdym z osiedli 
zostanie wybranych 15 członków 
Rady.
Kandydatów można zgłaszać do 
19 kwietnia Miejskiej Komisji 
Wyborczej z siedzibą w gliwickim 
magistracie.



Konsultacje w sprawie żłobków

27 marca zakończyły się trwające 2 tygodnie konsultacje w sprawie 
systemu opłat za żłobki. Mieszkańcy Gliwic mogli zgłaszać swoje uwagi 
i wyrażać opinie o projekcie uchwały.
Wpłynęło 106 opinii, z czego większość była negatywna – gliwiczanie 
wskazywali na zbyt wysokie opłaty dla rodzin nieuprawnionych do 
pobierania zasiłku rodzinnego. Część uwag została uwzględniona 
w skorygowanym projekcie uchwały, który zostanie przedstawiony 
na dzisiejszej sesji.



Mistrzostwo Salake

Zespół Form Tanecznych SALAKE działający przy Młodzieżowym 
Domu Kultury w Gliwicach wygrał krajowe kwalifikacje do 
Międzynarodowego Konkursu Tanecznego dzieci i młodzieży 
Dance World Cup 2013. Z wynikiem 100 punktów na 100 
możliwych uzyskał przepustkę do finałów organizowanych 
w lipcu w Anglii.



Zwycięstwo gliwickich bokserek

Zawodniczki GUKS Carbo na XIII Mistrzostwach Polski Seniorek 
w Boksie zdobyły 8 medali - 2 złote, 3 srebrne i 3 brązowe, 
a w rywalizacji drużynowej zajęły I miejsce, pozostawiając 
konkurencję daleko w tyle.
26 marca zawodniczki, ich trener oraz zarząd klubu zostali zaproszeni 
do Urzędu Miejskiego na spotkanie, podczas którego prezydent 
pogratulował gliwiczankom i życzył zespołowi dalszych sukcesów.



Kampania informacyjna odnośnie odpadów

W marcu rozpoczęła się kampania 
promocyjno-informacyjna dotycząca 
nowych zasad gospodarowania 
odpadami komunalnymi.
Artykuły odnośnie wprowadzanych 
zmian, prócz Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego, pojawiły się
również w Fakcie, Dzienniku 
Zachodnim, Tygodniu w Gliwicach, 
Super Expressie i Nowinach 
Gliwickich.
Przygotowane zostały również ulotki 
oraz spot informacyjny, który 
emitowany jest w gliwickich 
autobusach oraz na telebimach LED.



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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