
Informacja Prezydenta Miasta za okres
od 19 kwietnia do 30 maja 2012

Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice



Odpłatność za autostradę A4

15 maja Prezydent Gliwic wystosował list otwarty do premiera Tuska 
w sprawie bezpłatnego przejazdu autostradą A4.

18 maja przy punktach poboru opłat w pobliżu ul. Rybnickiej odbyła się
konferencja prasowa odnośnie odpłatności za autostradowe obwodnice 
miasta. Przedstawiono na niej m.in. 140-sto stronicową Białą Księgę, 
dokumentującą starania władz miasta o bezpłatną autostradę. 

30 maja na stronie ministerstwa transportu pojawiła się
informacja o przyjęciu rozporządzenia przygotowanego specjalnie 
dla Gliwic. Przewidziano w nim wprowadzenie tzw. biletu 
zerowego dla kierowców przejeżdżających po autostradzie w 
ruchu lokalnym.
Rządowe rozporządzenie zakłada wprowadzenie zmian w przepisach, 
przed dniem uruchomienia systemu pobierania opłat, przypadającym na 
1 czerwca.



Gliwice – miasto przyjazne biznesowi

Gliwice zwyciężyły w najnowszej odsłonie rankingu Miast Przyjaznych 
Biznesowi „Newsweeka”. Zawdzięczają swe zwycięstwo „przede 
wszystkim dobrej kondycji finansowej i świetnie rozwiniętej 
infrastrukturze.”

W rankingu magazynu Forbes w kategorii Miasto Atrakcyjne dla Biznezu
Gliwice zajęły 8 miejsce. Z miast województwa śląskiego lepsze okazało 
się jedynie Bielsko-Biała (3 miejsce). 9. Częstochowa, 10. Sosnowiec, 
11. Bytom, 12. Zabrze.
Prezydent Gliwic znalazł się natomiast na 4 miejscu 
rankingu najlepszych prezydentów miast, również
wg „Newsweeka”, wypadając najlepiej w regionie.



8. Generalne Zgromadzenie WTA

We wrześniu w Gliwicach odbędzie się 8. Generalne Zgromadzenie 
Światowego Stowarzyszenia Technopolii (WTA). Gliwice są jedynym 
polskim miastem należącym do stowarzyszenia zrzeszającego 80 
najbardziej zaawansowanych technologicznie ośrodków z całego świata. 
16 maja podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 
odbyła się konferencja prasowa promująca to wydarzenie.

W ramach Zgromadzenia zaplanowano m.in. międzynarodową
konferencję, Forum Burmistrzów, spotkanie przedstawicieli miast 
członkowskich poświęcone wymianie doświadczeń w dziedzinie wsparcia 
innowacji, a także Forum Rektorów i warsztaty UNESCO.



Hala Widowiskowo Sportowa Podium

Komisja Europejska poinformowała o braku akceptacji projektu i 
możliwości kontynuowania procedury jego zatwierdzania, zalecając jego 
zredukowanie i przemodelowanie. 

Po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 29 maja ustalono, że 
Władze Gliwic, wspólnie z Marszałkiem, dołożą wszelkich starań, aby 
doszło do realizacji projektu z udziałem unijnej dotacji. 



Drogowa Trasa Średnicowa

25 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę
pierwszego gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. 
Najkorzystniejszą propozycje złożyła firma SKANSKA S.A. –
oferująca zakończenie budowy w 25 miesięcy za 244,5 mln zł.
Umowa z wykonawcą może zostać podpisana najwcześniej pod 
koniec czerwca, prace powinny ruszyć w drugiej połowie roku.



Stacja Uzdatniania Wody

27 kwietnia PWiK podpisało umowę z konsorcjum firm 
reprezentowanych przez INSTAL KRAKÓW na rozbudowę i 
unowocześnienie Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach.

Zastosowana zostanie nowoczesna technologia polegająca na 
dwustopniowym systemie filtracji z pośrednim ozonowaniem. 
Wytrącane będą większe ilości żelaza, zmniejszy się również twardość
wody.
Zakończenie prac, których koszt wyniesie 22,9 mln zł, planowane jest 
zimą 2014 roku.



Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”

10 maja otwarto oferty na budowę obiektu, który ma powstać w 
dzielnicy Łabędy. Najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane 
DOMBUD SA z Katowic, które zamierza zrealizować inwestycję w 
terminie do końca lipca przyszłego roku za 16 mln zł.
„Łabędź” będzie nowoczesnym, wielofunkcyjnym budynkiem z areną
sportową, salą widowiskowo sportową, biblioteką wraz z czytelnią, 
galerią i minisiłownią na tarasie dachu. Zaplanowano również
pomieszczenia dla Rady Osiedlowej i organizacji pozarządowych.



PKM Gliwice

24 maja nastąpiło oficjalne przekazanie do użytku 9 nowych autobusów 
niskopodłogowych marki SOLARIS URBINO, w tym 6 autobusów 12-sto 
metrowych i 3 autobusów 15-sto metrowych.



Gliwiczanie dumni ze swojego miasta

W niedziele 27 maja odbył się najważniejszy 
mecz tego sezonu – Piast Gliwice zmierzył się
z Zawiszą Bydgoszcz. Zwycięstwem 3:0 gliwicki 
klub wywalczył awans do ekstraklasy. 



Nowe perspektywy finansowania unijnego 2014-2020

25 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim 
odbyło się kolejne spotkanie w sprawie 
programu rozwoju subregionu. 
Marszałek Województwa Śląskiego 
opowiedział się za podziałem Subregionu 
Centralnego na mniejsze podregiony 
dla pozakonkursowego trybu rozdziału 
przyszłych unijnych dotacji.



Kontrowersyjny teren obok hotelu „Qubus”

Pod koniec marca zawarta została ugoda dotycząca nowego celu i 
warunków korzystania z nieruchomości obejmującej teren położony 
na rogu ulic Dworcowej i Dolnych Wałów. 
Użytkownik wieczysty został zobowiązany do uzupełnienia istniejącej 
zabudowy jako koncentracji reprezentacyjnych funkcji i realizacji 
zabudowy usługowo – mieszkaniowej. Odstąpiono od budowy 
multipleksu kinowego. 
Zgodnie z ugodą, użytkownik wieczysty został zobowiązany do 
rozpoczęcia budowy w terminie 4 lat od dnia jej zawarcia oraz do 
zakończenia budowy w terminie 3 lat od dnia jej rozpoczęcia, nie 
później jednak niż w terminie 6 lat od dnia zawarcia ugody.



Spotkanie w sprawie kanalizacji

14 maja mieszkańcy Ostropy i Bojkowa, radni oraz wszyscy 
zainteresowani zaproszeni zostali na spotkanie w sprawie gospodarki 
ściekowej w w/w dzielnicach.

Ze względu na niewielką gęstość zaludnienia nie udało się uzyskać
dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej.

Przybyłym na spotkanie omówiono proponowane rozwiązania –
dotowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub 
dotowania budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych.
Sprawdzana jest też możliwość udzielania przez miasto wsparcia w 
zakresie ponoszenia części kosztów odbioru ścieków z takich 
zbiorników.



Honorowy Obywatel Miasta

2 maja Wojciech Pszoniak, jedna z najwybitniejszych osobistości 
świata kultury i sztuki związanych z Gliwicami, świętował swoje 
70. urodziny. Z tej okazji w Gliwickim Teatrze Muzycznym odbył
się benefis połączony z uroczystością wręczenia aktorowi tytułu 
Honorowego Obywatela Gliwic.



Rajd 360 stopni

W weekend 12 – 13 maja 70 dwuosobowych zespołów z Polski i z 
niemieckiego Bottrop wystartowało w III Rajdzie Miejskim 360 stopni.

W programie zawodów znalazły się bieg na orientację, pływanie 
kajakami, jazda na rolkach i rowerach, a także zadania logiczne.

Stacja TVN Turbo, przygotowująca materiał z wydarzenia, przyznała 
organizatorom specjalny certyfikat „za doskonały sposób promocji 
miasta i perfekcyjne pomysły”.



Gliwickie Spotkania Teatralne

Od 10 do 20 maja miały miejsce Gliwickie Spotkania Teatralne. 
Tegoroczną ofertę wzbogaciły spektakle plenerowe, prezentowane na 
Placu Krakowskim i w Parku Chopina.



Sukces Tarzana

19 maja odbyła się polska prapremiera widowiskowego przedstawienia 
„Tarzan”, z muzyką i słowami Phila Collinsa przygotowana przez Gliwicki 
Teatr Muzyczny we współpracy z Domem Muzyki i Tańca w Zabrzu.



Muzeum podwójnie nagrodzone

23 maja w Muzeum Śląskim w Katowicach wręczone zostały 
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie 
Muzealne Roku, przyznawane w czterech kategoriach. 
W tym roku aż dwie z nich otrzymało Muzeum w Gliwicach. Książką
Roku Kapituła Konkursu uznała wydaną po raz pierwszy w języku 
polskim „Historię miasta Gliwice” Benno Nietschego. W kategorii 
Wystawa za najlepszą uznano ekspozycję „Rynek – centrum 
średniowiecznego i nowożytnego miasta”. 



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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