
Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres
od 12 września do 6 listopada 2013 roku



Finansowanie unijne 2014-2020

W ostatnich dniach października została opublikowana nowa wersja 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Wysokość środków unijnych przyznanych 
na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla poszczególnych 
subregionów wynosi: 
• Subregion centralny: 793 097 799 mln euro

(431 147 900 mln z poziomu krajowego i 361 949 899 mln z poziomu 
regionalnego)

• Subregion Południowy: 112 225 639 mln euro
• Subregion Północny: 111 245 242 mln euro
• Subregion Zachodni: 112 493 782 mln euro



Wspólne posiedzenie ZMP i ŚZGiP

• Reprezentacja samorządowców z Województwa Śląskiego 
i całego kraju zebrała się 16 września w Gliwickim Technoparku. 

• Zasadnicza część obrad poświęcona była uzgodnieniu stanowisk 
Związku Miast Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
dotyczących prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu 
w samorządzie terytorialnym i poselskiego projektu ustawy 
o powiecie metropolitalnym. 

• Podczas spotkania podjęto decyzję
o przygotowaniu formalnego 
porozumienia o współpracy 
między Związkami. 



Współpraca organizacji samorządowych

• 29 października w Nowej Soli zawarte zostało Ogólnopolskie 
Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS).

• Celem OPOS jest wspólna i skoordynowana reprezentacja 
w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem 
samorządu terytorialnego w Polsce oraz wzajemna wymiana 
dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem regionalnych 
organizacji samorządowych. 



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
„ZACHÓD” – ODCINKI G1 i G2 w GLIWICACH

• Odcinek G1
– Trwają prace konstrukcyjne przy budowie wiaduktu nad 

autostradą A1.
– Przywrócono przejezdność ulicy Kujawskiej.

• Odcinek G2
– Zakończono przebudowę głównej magistrali ciepłowniczej miasta.
– Trwa budowa ścian szczelinowych tunelu.
– Trwa przebudowa infrastruktury podziemnej.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
wsparcie działań o pozyskanie środków finansowania

• Trwają prace dotyczące ujęcia odcinka G2 DTŚ na liście 
projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Spotkanie w tej sprawie odbyło się
23 października w Ministerstwie Transportu.

• W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
odbyła się prezentacja projektu Drogowej Trasy Średnicowej 
podczas spotkania sektorowego z udziałem przedstawicieli 
Komisji Europejskiej oraz instytucji zaangażowanych 
w realizację projektów transportowych ze środków 
europejskich.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



Gliwicka hala widowiskowo-sportowa

• Ruszyła ogólnopolska kampania promocyjna. Przez 3 tygodnie w TVP1 
i TVP2 emitowany będzie 30 sekundowy spot promocyjny 
przygotowany przez firmę i3D.

• Rezygnacja z rozpoznawalnej już nazwy „Podium” umożliwi 
pozyskanie sponsora tytularnego hali.

• Informacje o powstającym obiekcie, w tym zdjęcia i widok z kamer 
ukazujący postępy w budowie, można znaleźć na stronie 
www.hala.gliwice.eu, prowadzonej przez managera projektu, spółkę
PWiK.

• Obiekt ma być gotowy 
w 2015 roku.



Remonty ulic

• Zakończyła się rozbudowa ronda u zbiegu ulic 
Toszeckiej i Bohaterów Getta Warszawskiego 
o dodatkowy pas do prawoskrętu. Zadanie 
finansowała firma Selgros. 

• Dobiegła końca przebudowa mostu nad 
Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa. Koszt 
remontu wyniósł 800 tys. zł.

• Remontowany odcinek ul. Skowrońskiego 
również został oddany do użytku. 

• Wciąż trwają prace na ulicach Karpackiej 
i Sudeckiej w Sośnicy oraz Powroźniczej 
i Ślusarskiej w dzielnicy Szobiszowice.



Kanalizacja w Bojkowie

• Z początkiem września ruszyła budowa kanalizacji w Bojkowie. 
Powstanie 24,4 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

• Wykonawca - konsorcjum firm, którego liderem jest gliwickie 
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. - zobowiązał
się do zrealizowania zadania w terminie do wiosny 2015 r.

• Wartość zadania to ponad 26 mln zł.



Szwajcaria zmodernizowana

• Dobiegła końca modernizacja prawie 
4,5-hektarowego parku pomiędzy 
ul. Łabędzką a al. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego.

• Prace rozpoczęły się w 2011 r. Oczyszczono 
zbiorniki wodne i zadbano o zieleń, powstały 
ścieżki spacerowe i plac zabaw, zamontowano 
minisiłownię na świeżym powietrzu. Przy 
alejkach stanęły ławki i kosze. Dla cyklistów 
przygotowano stojaki na dwukołowce, a dla 
amatorów leżenia na trawie – polanę
piknikową. Teren parku został oświetlony.

• Inwestycja kosztowała łącznie około 2 mln zł
i została sfinansowana z budżetu miasta. 



Otwarcie nowej Hali przy Kozielskiej

• Olbrzymim zainteresowaniem cieszył się dzień
otwarty hali sportowej przy ul. Kozielskiej. 
Przygotowano liczne atrakcje – spotkanie 
z popularnym strongmanem, pokaz sumo i futbolu 
amerykańskiego, ściankę wspinaczkową, miasteczko 
sportowe dla najmłodszych.

• Nowa hala oferuje pełnowymiarowe boiska do 
koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i nożnej halowej 
oraz do tenisa.



Dofinansowanie z Ministerstwa

• Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dofinansowanie dla 
modernizacji siedmiu boisk sportowych ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej.

• Wysokość dofinansowania wyniosła łącznie 2 761 800 zł.

• Przyznane kwoty zostaną przekazane na rachunek Miasta Gliwice 
jeszcze w 2013 r. po zatwierdzeniu rozliczeń końcowych.



Prezentacja systemu detekcji

• Projekt pn. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice 
wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” objął
60 skrzyżowań oraz budowę Centrum Sterowania Ruchem.

• Jest to najnowocześniejsze tego typu przedsięwzięcie w kraju
umożliwiające koordynację pracy urządzeń sterujących ruchem 
w obrębie wielu skrzyżowań równocześnie. Wpływa na zwiększenie 
płynności i skrócenie czasu przejazdu samochodów poruszających się
po głównych arteriach miejskich. 

• Realizacja projektu kosztowała ok. 
35,5 mln zł. W 85 % sfinansowano 
go ze środków unijnych. 



Najlepsze w Polsce

• Polski Instytut Sztuki Filmowej po raz 6-ty 
przyznał nagrody za osiągnięcia w 
upowszechnianiu i promocji kina. Gliwickie Kino 
studyjne AMOK uznano za najlepsze kino w 
Polsce. 

• W pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Muzeum Widzialne” główną nagrodę za projekt 
nowego logo oraz identyfikację wizualną
jednogłośnie przyznano Muzeum w Gliwicach.



15 lat w Gliwicach

• Fabryka Opla działa w Gliwicach od 15 lat. Należący do koncernu 
General Motors gliwicki zakład był pierwszą i największa inwestycją
w gliwickiej podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej 
wartość wynosi 1 miliard Euro.

• Fabryka zatrudnia 3 tys. osób. Do końca sierpnia linię produkcyjną
fabryki opuściło ponad 1,8 mln samochodów, z czego ponad 98% trafiło 
na eksport. Stanowi to ok 1,5 proc. rocznej wartości eksportu krajowego.

• 22 września na pl. Krakowskim odbył się jubileuszowy koncert z okazji 
15-lecia działalności Zakładu.



Plany Inwestycyjne General Motors

General Motors Manufacturing Poland zamierza zrealizować
w Gliwicach nowe inwestycje o znaczeniu strategicznym dla 
całego regionu: 

Wdrożenie technologii produkcji modelu astra piątej generacji 
(hatchback 5-cio drzwiowy) – wartość inwestycji ok. 160 mln euro.
Czas trwania projektu: listopad 2013 – marzec 2016.

Wdrożenie do produkcji modelu chevrolet cruze w wersjach 
4-ro drzwiowej, 5-cio drzwiowej oraz typu combi – wartość
inwestycji ok. 135 mln euro.
Czas trwania projektu: listopad 2013 – grudzień 2016.
Potencjalne zatrudnienie – do 200 osób.



Festiwale

• Palm Jazz Festiwal, czyli obcowanie 
z legendami sceny jazzowej, 
Międzynarodowy Festiwal Gitarowy 
wypełniony popisami gitarowych 
wirtuozów i All’Improvviso,
Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Dawnej Improwizowanej, podczas 
którego słuchacze mają szansę na
podróż po miastach Europy - to 
propozycja dla gliwiczan na 
jesienne wieczory.



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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