
Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres
od 24 września do 6 listopada 2014 roku



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
„ZACHÓD” – ODCINEK G1 w GLIWICACH

5 listopada otwarto odcinek G1 
Drogowej Trasy Średnicowej od 
granicy z Zabrzem do ul Kujawskiej.

Na mierzącym 2,8 km odcinku  
powstały kolejne dwa węzły DTŚ –
połączenie z ul. Kujawską, oraz  
węzeł z autostradą A1 – największy 
na całej trasie wiodącej od Katowic.



BUDOWA DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ
ODCINEK G2                (POIS.08.02.00-00-083/14-00)

30 października – DK88 przejezdna, oddanie do 
użytku:

• mostu nad Kłodnicą, wybudowanego w ramach 
budowy DTŚ,

• wiaduktu nad torami i łącznika z miejscami do 
ważenia pojazdów, wybudowanych przez Miasto .



Nowe inwestycje, nowe miejsca pracy

• 30 września – 10-lecie NGK Ceramics i 
uroczyste otwarcie nowego obiektu, w 
którym powstawać będą katalizatory do 
ciężarówek z silnikiem diesla.

• 9 października – otwarcie chłodni Fresh
Logistics o powierzchni ponad 15 tys. m2.

• 9 października – otwarcie siedziby firmy 
Marco producenta specjalistycznych etykiet 
przemysłowych. 



Zmiana prawa blokuje inwestycje

5 września 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie 
gruntów, w wyniku której wykreślono art. 5b., który brzmiał:

Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne 
położonych w granicach administracyjnych miast

6 października w przetargu organizowanym przez KSSE w sprawie 
sprzedaży nieruchomości o powierzchni 3,7 ha przy ul. Jana Nowaka 
Jeziorańskiego ofertę zgłosiła firma ZWS Silesia (dawna Roca)

Komisja poinformowała spółkę o zmianie prawa i obowiązku 
wniesienia opłaty za wyłączenie nieruchomości z produkcji 
rolnej oraz uiszczenia opłat rolniczych – w tym wypadku ok. 
750 tys. zł - Firma wycofała ofertę



W trosce o jakość wody

16 października odbyła się prezentacja 
nowopowstałej stacji uzdatniania 
wody.

Stacja została zbudowana  w ramach 
II etapu „Modernizacji gospodarki 
wodno-ściekowej”, projektu 
realizowanego przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. 

Inwestycja kosztowała około 23 mln 
zł, z tego 8 mln zł to środki pozyskane 
z Unii Europejskiej. 



Więcej ekologii, mniej śmieci

Zmniejszy się ilość śmieci trafiających 
bezpośrednio na gliwickie wysypisko. 
Więcej odpadów komunalnych będzie 
też dokładnie segregowanych i 
poddawanych recyclingowi.

Wszystko to za sprawą nowoczesnej 
instalacji do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów, która 
powstanie na terenie miejskiego 
wysypiska przy ul. Rybnickiej. Zadanie 
realizuje Śląskie Centrum Recyclingu –

spółka utworzona z inicjatywy 
Miasta Gliwice i firmy Remondis. 
Jego szacunkowy koszt wynosi 
40 mln zł.



Nagroda za planowanie przestrzenne

Miasto Gliwice otrzymało Grand Prix      
I Ogólnopolskiego Konkursu miast „lider 
zrównoważonego gospodarowania 
przestrzenią”.

Konkurs zorganizował działający w 
strukturach Ministerstwa Infrastruktury i 
Rozwoju Instytut Gospodarki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa wspólnie 
ze Związkiem Miast Polskich.



Wzruszająca lekcja historii

6 października podczas 
ceremonii w Sali 
Gliwickiego Teatru 
Muzycznego 
przedstawiciele Ambasady 
Izraela wręczyli nadane 
przez Instytut Yad
Vashem odznaczenia 
Sprawiedliwy Wśród 
Nardów Świata.
Świadkami wzruszającego spotkania rodzin ocalonych i tych, 
którzy z narażaniem życia ratowali Żydów w trakcie II wojny 
światowej było ponad 300 uczniów gliwickich szkół.



Pamięć przywrócona

7 października na terenie byłej KWK 
Gliwice odsłonięta została tablica 
pamiątkowa poświęcona pamięci 
Władysława Suleckiego.

Uroczystość, podczas której 
zorganizowano sesję historyczną, 
była okazją do przypomnienia 
postaci niezłomnego gliwickiego 
opozycjonisty. 



Polak Węgier dwa bratanki…

30 września odbyło się uroczyste 
odsłonięcie pomnika Stefana Batorego .

W uroczystości wzięła udział burmistrz 
Salgótarján, które podarowało naszemu 
miastu pomnik.

Monument stanął przed Zamkiem 
Piastowskim na skwerze  noszącym imię
naszego węgierskiego miasta 
partnerskiego.



Nagrody w dziedzinie kultury

Bożena Kubit, Krzysztof Kobyliński, 
Andrzej Skorupa, Czesław Ratka i 
Izabela Łęska – to laureaci Nagród 
Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury w 
2013 roku. 
Nagrodzeni odebrali laury podczas 
uroczystej gali w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym.

Wyróżnienia gliwickim  ludziom kultury 
wręczono po raz 21.



Nagrody dla uczniów

3 listopada odbyła się 9 edycja  
„Gliwickiego Lauru Nauki” podczas 
której uhonorowani zostali 
utalentowani  uczniowie gliwickich 
szkół – finaliści oraz laureaci 
konkursów i olimpiad 
przedmiotowych.

Uroczystą galę organizuje grupa 
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 
w Gliwicach.



Miasto w 21 kilometrach

19 października gliwickie ulice 
przemierzało ponad 1600 biegaczy –
uczestników I Gliwickiego Półmaratonu.

Zawodom towarzyszyły liczne imprezy 
dodatkowe: biegi dla dzieci i młodzieży, 
koncerty, spotkania z zaproszonymi 
gośćmi, atrakcje dla najmłodszych oraz 
targi sprzętu sportowego. 



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


