
Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres
od 19 grudnia 2013 do 5 lutego 2014 roku



Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

• Podczas styczniowego Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Centralnego przyjęta została kolejna wersja Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Dokument trafi teraz do Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju do zaopiniowania.

• Rozstrzygnięty został również konkurs na Dyrektora Biura Związku.

• Organizacja Biura ruszy od 1 marca.
Jego siedziba znajdować się będzie 
na Nowych Gliwicach.



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
„ZACHÓD” – ODCINKI G1 i G2 w GLIWICACH
- wg informacji Inżynierów Kontraktów 

• Odcinek G1
– Trwają prace konstrukcyjne przy budowie wiaduktu nad autostradą A1, 

ukończono prace konstrukcyjne na pozostałych obiektach mostowych.
– Na ukończeniu są prace przy budowie korpusu drogowego na całym odcinku.

• Odcinek G2
– Trwa budowa ścian szczelinowych: - tunelu (ponad 10%), 

- pozostałe (ponad 50%).
– Trwa przebudowa infrastruktury podziemnej.
– Trwają prace przy budowie obiektów mostowych: na DK 88, w rejonie 

ul. Franciszkańskiej, przy ul. Królewskiej Tamy oraz estakady w dolinie 
Kłodnicy.

– Trwa budowa przepompowni na ul. Dubois.
– Zakończono prace konstrukcyjne przy kładce dla pieszych w ciągu ul. Śliwki.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
wsparcie działań o pozyskanie środków finansowania

• 31 stycznia w Centrum Unijnych Projektów Transportowych złożony został
wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego (nr CCI 2007/PL161PO002).

• Umowa o dofinansowanie budowy odcinka G2 na 460 mln zł zostanie 
zawarta po otrzymaniu decyzji Komisji Europejskiej.

• 7 lutego Zarząd Województwa Śląskiego, działając w imieniu Zabrza 
i Gliwic, złoży wniosek o środki z rezerwy subwencji ogólnej w łącznej 
wysokości 87,3 mln zł.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



Hala Gliwice

• Prace przy budowie hali widowiskowo-sportowej przebiegają zgodnie 
z harmonogramem. Widoczna jest już druga kondygnacja hali 
treningowej, rośnie konstrukcja trybun hali głównej. 

• Termin zakończenia: jesień 2015 r.
• Tymczasem w styczniu na płycie Rynku oraz na Placu Mickiewicza 

stanęły pylony ekspozycyjne, mające na celu przybliżenie tematu 
inwestycji mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym Miasto.



Rewitalizacja terenów przy ul. Dubois

• Podczas konferencji prasowej w Ratuszu 28 stycznia zaprezentowana 
została koncepcja zagospodarowania terenów przyległych do odcinka 
budowanej Drogowej Trasy Średnicowej.

• Projekt „Nowe Gliwice II” uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych 
w wysokości 4,5 mln złotych.

• Docelowo teren charakteryzować się będzie wysoką jakością przestrzeni 
publicznej przy zachowaniu klimatycznego, poprzemysłowego stylu. 



Sieć szerokopasmowa

• W Mieście postaje supernowoczesna sieć szerokopasmowa
w oparciu o technologie: światłowodową i mikrokanalizacji. Obejmie 
łącznie ponad 66 kilometrów światłowodów oraz system 
bezprzewodowego przesyłania danych za pomocą fal radiowych. 

• Do projektu, którego Gliwice są liderem, przyłączyło się 13 gmin ze Śląska. 
Sieć szerokopasmowa obejmie ponad 800 km2. 

• Koszt całego przedsięwzięcia, razem z projektem dla 14 miast, to ponad 
45 mln zł, z czego 85% pokryje dotacja unijna.



Nowa siedziba ŚDS

• W Sośnicy przy ul. Sikorskiego powstała nowa siedziba Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Zacznie działać już w tym miesiącu. 

• Placówka dysponuje 52 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
• Adaptacja i wyposażenie obiektu kosztowały ponad 700 tys. zł. Dotacja 

wojewody wyniosła 599 tys. zł, pozostałe środki wyasygnowano 
z budżetu miasta. 



PKM – przekazanie autobusów

• 10 stycznia miał miejsce pożegnalny kurs najstarszego użytkowanego 
w Gliwicach Ikarusa.

• Autobus przejechał z centrum miasta do zajezdni Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej, gdzie odbyła się uroczystość przekazania do 
użytku 22 nowych autobusów Solaris.

• Od początku powstania w 1997 r. PKM zakupił w sumie 185 sztuk 
autobusów komunikacji miejskiej, za łączną kwotę ponad 150 mln zł.



Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju

• Gliwicka Agencja Rozwoju Lokalnego wykupiła większościowy pakiet 
akcji Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości. Powstała 
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju.

• Nasza lokalna agencja rozszerzyła działalność i stała się właścicielem 
udziałów w agencjach w innych miastach, m.in. w Sosnowcu 
i Jaworznie, zyskując zasięg regionalny.

• GAPR stała się także większościowym udziałowcem Śląskiego 
Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego 
w Czechowicach Dziedzicach 
i spółki Uniserwis w Żorach.



Wspieranie przedsiębiorczości

• 24 stycznia w gliwickim Technoparku odbyło się spotkanie 
dotyczące działalności instytucji wsparcia przedsiębiorczości na 
terenie naszego miasta.

• Głównym tematem były wspólne działania w ramach nowej 
perspektywy finansowej ze źródeł UE oraz zaktualizowanej Strategii 
Rozwoju Miasta. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania 
dotychczasowych dokonań poszczególnych instytucji oraz zacieśnienia 
współpracy miedzy nimi.



Gliwicki Lew

• 10 stycznia po raz 10-ty w Gliwickim Teatrze Muzycznym wręczona 
została statuetka Gliwickiego Lwa.

• Nagrodę otrzymał Aleksander Czajka, dyrektor krajowy grupy Plastic
Omnium, jednego ze światowych liderów produkcji plastikowych 
komponentów dla branży motoryzacyjnej.

• Wieczór uświetnił koncert w wykonaniu słynnego gliwiczanina, 
Stanisława Soyki.



Laur Umiejętności

• Zostałem nagrodzony przez Regionalną Izbę Gospodarczą
Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji.

• Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbyła się 18 stycznia 
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. 



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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