
Informacja z pracy Prezydenta Miasta za okres
od 4 kwietnia do 8 maja 2013 roku



Raport z budowy DTŚ
- wg informacji Inżynierów Kontraktów

Odcinek G1 (od Zabrza do ul. Kujawskiej)
Trwają prace przy wszystkich obiektach mostowych, w tym również na 
skrzyżowaniu z autostradą A1.
Zakończono prace związane z  przekładkami infrastruktury podziemnej 
i rozpoczęto roboty drogowe.
Trwają prace przy przebudowie taśmociągu zasilającego PEC Gliwice.

Odcinek G2 (od ul. Kujawskiej do DK88)
Trwają prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej (m.in. 
magistrali ciepłowniczej).
Rozpoczęto betonowanie ścian tunelu.
7 maja wprowadzono kolejne zmiany w organizacji ruchu (ul. Fredry i Nasyp).

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



DTŚ – działania towarzyszące

• Na początku kwietnia w Urzędzie Miejskim odbyła się narada 
poświęcona bieżącej współpracy przy realizacji DTŚ. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele inwestora zastępczego, wykonawców oraz 
instytucji, jednostek i służb miejskich.

• Komisja Wspólna Rządu i Samorządu przyznała 80 mln zł z rezerwy 
subwencji ogólnej na realizację DTŚ w 2013 r. (dla Gliwic i Zabrza).

• Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
przedstawiła apel do Rządu RP o uruchomienie dodatkowych źródeł
finansowania, umożliwiających pokrycie wszystkich kosztów 
realizacji Drogowej Trasy Średnicowej.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



Rusza budowa Podium

• 5 kwietnia podpisana została umowa na budowę hali 
widowiskowo-sportowej PODIUM pomiędzy miastem Gliwice a 
firmą Mirbud S.A.

• Wykonawca ma 27 miesięcy na realizację zadania. 
• Wartość umowy wynosi 321,4 mln zł.



Tym razem jeże i żaby

• Do Urzędu Miejskiego wpłynął
wniosek Polskiego Stowarzyszenia 
Ochrony Jeży „Nasze Jeże” z 
Białegostoku o niezwłoczne 
wstrzymanie realizacji budowy 
DTŚ ze względu na występowanie 
na tym terenie jeży oraz 
Górnośląskiego Towarzystwa 
Przyrodniczego, wnioskującego o 
wstrzymanie budowy hali Podium 
i odłowienie żab z terenów 
dawnego stadionu XX-lecia.



Finansowanie unijne 2014-2020

• 9 kwietnia w Nowych Gliwicach 81 jednostek samorządu terytorialnego 
Subregionu Centralnego podpisało POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
w sprawie przygotowania Programu Rozwoju Subregionu Centralnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

• Gliwicki projekt "Stworzenie nowej strefy terenów inwestycyjnych 
i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum poprzez rozbudowę
Drogi Głównej Zachodniej w Gliwicach i nadanie jej statusu drogi 
krajowej", o wartości 305 mln zł, zakwalifikował się do listy projektów 
transportowych przyjętych przez Zarząd Województwa w ramach 
kontraktu terytorialnego.

• W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Marszałkiem w związku 
z niejasnymi kryteriami oceny i podziału środków na poszczególne 
subregiony województwa śląskiego.



„Czy Polska potrzebuje regionów metropolitalnych?”

• 26 kwietnia w Warszawie odbyła się Konferencja dotycząca 
obszarów metropolitalnych.

• Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele 
Kancelarii Prezydenta, rządu, posłowie i senatorowie, 
prezydenci miast i działacze samorządowi.

• Celem konferencji była debata zainteresowanych środowisk 
nad potrzebą i kierunkiem reformy sposobu zarządzania 
metropoliami.



Spotkanie ze środowiskiem gospodarczym

• 6 maja w Nowych Gliwicach odbyło się kolejne, zorganizowane przez 
Agencję Rozwoju Lokalnego, spotkanie Prezydenta 
z przedsiębiorcami.

• Rozmawiano o przyszłym okresie 
programowania, warunkach 
pozyskiwania środków unijnych 
oraz w jaki sposób będą one 
napędzać gospodarkę i realizację
inwestycji.



Inauguracja Regionalnej Rady ds. Energii

• 16 kwietnia w Katowicach odbyło się I posiedzenie Rady ds. Energii, 
z udziałem Wojewody Śląskiego, przedstawicieli samorządu 
województwa i samorządów lokalnych, a także reprezentacji sektora 
energetycznego i środowiska naukowego.

• Misją powołanej z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Rady 
jest porozumienie środowisk samorządowych, biznesowych i nauki na 
rzecz bezpieczeństwa energetycznego, efektywnego wykorzystania 
energii oraz rozwoju województwa śląskiego w oparciu o energię.

• Tematem posiedzenia było szeroko rozumiane regionalne 
bezpieczeństwo energetyczne, a także uzgodnienie obszarów działania 
Rady w przyszłości. 



Bezpieczeństwo i rozwój

• 6 maja w w Centrum Edukacji i Biznesu NOWE GLIWICE odbyła się
organizowana przez Śląską Sieć Metropolitalną konferencja 
„Bezpieczeństwo publiczne i rozwój. Nowe technologie 
w przestrzeni publicznej przy wsparciu środków Unii Europejskiej”.

• W wydarzeniu wzięli udział samorządowcy i pracownicy administracji 
samorządowej z województw śląskiego, małopolskiego i opolskiego. 
Gościem honorowym była Elżbieta Bieńkowska - minister rozwoju 
regionalnego.



Termomodernizacja placówek oświatowych

• W tegorocznym budżecie 11,6 mln zł zarezerwowano na prace 
termomodernizacyjne w 10 budynkach oświatowych. Prace obejmą:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7,
Zespół szkół Samochodowych,
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
Przedszkole Miejskie nr 25,
Przedszkole Miejskie nr 22,
Przedszkole Miejskie nr 33,
Przedszkole Miejskie nr 42.

• Począwszy od 2004 roku w mieście zmodernizowane zostały 53 
placówki za łączną kwotę ponad 72 mln zł.



Spotkanie pokoleń

15 kwietnia na cmentarzu centralnym odbyło się coroczne „Spotkanie 
Pokoleń”. W uroczystościach zorganizowanych dla upamiętnienia ofiar 
„Marszu Śmierci” – więźniów politycznych zamordowanych w 1945 roku 
– udział wzięli przedstawiciele samorządu miasta oraz młodzież
z gliwickich szkół.



Święto 3 Maja

• Uroczystości związane z przypadającą 222. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja odbyły się w tym roku na Placu Mickiewicza.

• Festyn rycerski „Dwór Piastowskiego Księcia”, 
ze względu na niekorzystną pogodę, przełożony 
został na sobotę, 4 maja.



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


