
Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres
od 20 marca do 7 maja 2014 roku



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

• Odcinek G1
– Zaawansowanie ok. 80%.
– Zakończono prace konstrukcyjne przy budowie wiaduktu nad 

autostradą A1.

• Odcinek G2
– Zaawansowanie ok. 40%.
– Zakończono prace konstrukcyjne przy wiadukcie w ciągu ul. Konarskiego.
– Trwa budowa tunelu.
– Trwają prace przy budowie obiektów mostowych: na DK 88, przy 

ul. Królewskiej Tamy oraz estakady w dolinie Kłodnicy.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
wsparcie działań o pozyskanie środków finansowania

• 15 kwietnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. 
Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w sprawie podziału 
rezerwy subwencji ogólnej na 2014 r. Zaopiniowano wniosek Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju o przyznanie 58 mln zł na realizację DTŚ. Kwota 
jest o ok. 29 mln mniejsza niż wnioskowana w związku z czym wspólnie z 
Miastem Zabrze i Marszałkiem Województwa Śląskiego wystosowaliśmy 
pismo do Pani Wicepremier z prośbą o spotkanie i wspólną dyskusję.

• Do Centrum Unijnych Projektów Transportowych przekazaliśmy projekty 
umów o dofinansowanie i o współpracy z Województwem Śląskim.

• CUPT prowadzi kontrolę postępowania przetargowego. Zakończył już
kontrolę uprzednią projektu aneksu do umowy DTŚ S.A. – Eurovia.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



Hala Gliwice – przetarg ogłoszony

• 1 kwietnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na dzierżawę hali 
widowiskowo-sportowej przy ul. Akademickiej.

• Obowiązkiem dzierżawcy będzie m.in. ponoszenie kosztów utrzymania 
obiektu oraz organizacja w pierwszym roku funkcjonowania hali co najmniej: 
100 imprez, w tym 9 międzynarodowych imprez biznesowych 
i 6 międzynarodowych imprez kulturalnych lub sportowych, w których udział
weźmie łącznie 721 tys. widzów. 

• Umowa zostanie podpisana na 20 lat.
• Termin składania ofert upływa 29 maja.



Przebudowa dworca PKP

• 30 kwietnia w Urzędzie Miejskim odbyła się prezentacja projektu 
przebudowy kompleksu dworcowego w Gliwicach, obejmująca remont 
dworca, peronów i przejść. Prezentacji dokonali przedstawiciele PKP 
PLK i projektanci.

• Według informacji PKP PLK ma na ten cel zabezpieczoną kwotę
ok. 167 mln zł. Prace powinny rozpocząć się w trzecim kwartale br.



Kolejna rewitalizacja - Willa Neumanna 

• W 2010 r. byłą siedzibę m.in. Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej 
nabyło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

• W zabytkowym budynku przeprowadzono prace zabezpieczające, 
opracowano koncepcję jego odnowy i uzyskano pozwolenie na 
modernizację. W kwietniu PWiK ogłosiło przetarg na przebudowę
i zaadoptowanie budynku, zgodnie z koncepcją, na cele biurowe. Trwa 
postępowanie sprawdzające.

• Projekt zagospodarowania
15 tys. m2 zielonych terenów 
przylegających do zabytkowej 
willi będzie tematem
konkursu dla studentów 
Politechniki Śląskiej.



Dom przedpogrzebowy

• Rozstrzygnięto ogłoszony w lutym przetarg na przebudowę
żydowskiego domu przedpogrzebowy przy ul. Poniatowskiego.

• Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma z Katowic - KONIOR 
Firma Projektowo Budowlana Spółka Jawna. 

• Koszt modernizacji ma wynieść ok. 3,7 mln złotych.
• Po wykonaniu prac remontowo 

– budowlanych w obiekcie
powstanie oddział Muzeum 
w Gliwicach.



Kolejne reinwestycje w Strefie

• Ważną ofertę podjęcia działalności w gliwickiej 
podstrefie KSSE złożyła firma, która zamierza 
zainwestować nawet do 335 mln zł, z czego 60%
właśnie w naszym mieście.

• Rozbudowę drugiego zakładu o halę produkcyjną
planuje NGK Ceramics Polska. Do 2022 roku 
japoński koncern zamierza zainwestować
w Gliwicach od 66 do 99 mln euro. 

• Plastic Omnium również planuje kolejne inwestycje.
Na rozwój działalności w ciągu dwóch najbliższych 
lat spółka przeznaczy nawet do 32 mln zł.

• Na terenie podstrefy działalność podejmie spółka 
AUTOROBOT 2. W okresie 2014-2020 planuje 
zainwestować ok. 20 mln zł.



Wizyta Prezydenta RP

• 8 kwietnia w Gliwicach gościł prezydent RP Bronisław Komorowski.
• Prezydent odwiedził Jednostkę Wojskową AGAT, gdzie

zaprezentowane zostały uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy 
z jednostki specjalnej, samoloty bezzałogowe produkowane przez 
firmę Flytronic oraz pokaz z użyciem śmigłowca desantowego.



Majowe świętowanie

• 1 maja, oprócz Święta Pracy, obchodzimy 
rocznicę wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Z okazji 10-lecia integracji na 
Placu Krakowskim odbył się koncert „Power 
of Winds”. Zaprezentowano największe 
przeboje muzyki filmowej, a także widowisko 
„Tańczące Fontanny” z muzyką na żywo.

• Uroczystości związane z przypadającą 223. 
rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja
odbyły się na Placu Mickiewicza. Po południu
w Willi Caro odbył się koncert polskiej pieśni 
patriotycznej.



Konferencja logistyczna

• 26 marca w hotelu Silvia Gold w Gliwicach odbyła się 3. edycja 
konferencji dotyczącej perspektyw rozwoju logistyki w aglomeracji 
śląskiej.

• Przedstawiciele firm z sektora logistycznego, stref ekonomicznych, 
eksperci z branży, potencjalni najemcy i inwestorzy rozmawiali o
ekonomicznych i finansowych aspektach rozwoju sektora, rewolucji 
logistycznej oraz o potencjale obszaru leżącego u zbiegu dwóch 
autostrad.



Największy polski projekt kosmiczny

• Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego
w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z Europejską Agencją
Kosmiczną. Będzie mogło uczestniczyć w budowie części do satelitów 
w ramach europejskiego programu kosmicznego. 

• 80% udziałów spółki jest własnością Górnośląskiej Agencji
Przedsiębiorczości i Rozwoju. 

• Umowa realizowana będzie przez 2 lata w partnerstwie z firmą
Thales Alenia Space z Francji. 



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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