Informacja z pracy Prezydenta
Miasta za okres od 18 listopada
do 16 grudnia 2021 r.

Jerzy Wojewódzki patronem hali w Sośnicy

24 listopada Prezydent Miasta wziął udział w uroczystości nadania imienia hali widowiskowo-sportowej
w Sośnicy przy ul. Sikorskiego.

Foto: G. Ożga / UM Gliwice

Barbórka 2021

3 grudnia Prezydent Miasta wziął udział w uroczystości barbórkowej Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.
4 grudnia Prezydent Miasta wziął udział w Barbórce KWK Sośnica.

Foto: D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, Dzień Wolontariusza
3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób
z Niepełnosprawnościami.
5
grudnia
Wolontariusza.

świętowaliśmy

Międzynarodowy

Dzień

Działania gliwickich wolontariuszy to między innymi:
• wspieranie osób i rodzin osób z niepełnosprawnościami,
• działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji,
• włączanie wykluczonych środowisk w dostępność kultury.

Foto: M.Buksa/UM Gliwice, materiały Centrum 3.0

Rocznica stanu wojennego
13 grudnia minęła 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
Prezydent Miasta złożył kwiaty pod tablicą na terenie dawnej
Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”, upamiętniającą
Władysława Suleckiego.

Foto: G.Ożga/UM Gliwice

Pozwolenie na budowę dla szpitala miejskiego

8 grudnia wydano pozwolenia na budowę dla nowego szpitala miejskiego.
Orientacyjny terminarz realizacji inwestycji pod warunkiem
uzyskania dofinansowania:
• 2022 r. – przewidywany termin ogłoszenia postępowania
na wybór wykonawcy robót budowlanych.
• Przełom 2022/2023 r. – przewidywany termin zawarcia umowy
na realizację robót.
• II połowa 2025 r. – przewidywany termin zakończenia realizacji
robót budowlanych (szacowany okres realizacji robót - 36
miesięcy).
• Koniec 2025 r. – przewidywany termin oddania obiektu
do użytkowania.
Grafika: materiały projektowe Industria Project sp. z o. o.

Zmiana profilu produkcji w zakładach Opla

30 listopada – zakończenie produkcji
modelu Astra w gliwickiej fabryce Opla.

3 kwietnia 2022 r. – planowane
uruchomienie przez Grupę Stellantis
nowego zakładu produkującego samochody
dostawcze.
280 - 300 mln euro – szacowana wartość
nowej inwestycji.

Foto: Stellantis Gliwice

Promocja Miasta Gliwice
GAPR, w oparciu o ustawę o koncesji, prowadzi w imieniu miasta postępowanie „Świadczenie usług promocji Miasta Gliwice poprzez
wydarzenia kulturalne, sportowe, eventowe oraz gospodarcze”.
W postępowaniu oceniana jest cena oraz zadeklarowana przez koncesjonariuszy liczba imprez w roku ponad minima określone w ogłoszeniu
(3 wydarzenia międzynarodowe z udziałem nie mniej niż 10 tys. widzów każde, 5 krajowych z udziałem nie mniej niż 5 tys. widzów każde i 72 lokalne
z udziałem od 100 do 4999 widzów każde).
W postępowaniu wzięły udział dwa podmioty, które złożyły następujące oferty:
Liczba imprez w roku ponad minima

Roczna wartość
dopłaty brutto

Międzynarodowe

Krajowe

Lokalne

Polskie Towarzystwo Wpierania
Przedsiębiorczości S.A.

16 605 000 zł

2
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Arena Operator Sp. z o.o.

17 699 700 zł

5

14

23

Uczestnik postępowania

W ocenie punktowej łączącej obydwa
a Arena Operator Sp. z o.o. 96,3 pkt.

kryteria

Polskie

Towarzystwo

Wpierania

Przedsiębiorczości

S.A.

uzyskało

77,2

pkt,

Działalność Zarządu Dróg Miejskich
Zakończone inwestycje:
• Modernizacja łuku ul. Zygmuntowskiej, koszt 900 tys. zł.
• Remont łącznic Al. Jana Nowak Jeziorańskiego (DK88) - zjazdy na Maciejowie i Tarnogórskiej, koszt 670 tys. zł.
• Rozbudowa odcinków ul. Jana Pawła 2 i ul. Nowy Świat (budowa drogi dla rowerów), koszt 1,5 mln zł.
• Przeprowadzono nowe nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne, usunięto chore drzewa.
(przy ul. Częstochowskiej, Długosza, Franciszkańskiej, Grottgera, Gwarków, Jałowcowej, Jasińskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Korczoka, Korfantego,
Kujawskiej, Łabędzkiej, Nowy Świat, Oriona, Partyzantów, Przedwiośnie, Staszica, Strzelców Bytomskich, Styczyńskiego, Toszeckiej, Uszczyka)

Foto: materiały ZDM w Gliwicach

Zakończone inwestycje Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

Wybrane, zakończone inwestycje MZUK:
• Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej na cele
rekreacyjno-sportowe.
• Budowa parkingu na potrzeby osób odwiedzających tężnię solankową w Lesie
Komunalnym – etap I.
• Wykonanie dekoracji świątecznych na terenie placu Grunwaldzkiego (w ramach budżetu
obywatelskiego).
• Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Fiołkowej 26.
• Modernizacja ścianki treningowej do tenisa ziemnego na kortach tenisowych
przy ul. Kosynierów.
Łączna wartość inwestycji to ponad 1,4 mln zł.

Foto: materiały MZUK Gliwice

Działania Śląskiej Sieci Metropolitalnej

13 grudnia 2021 roku uzyskanie przez ŚSM certyfikacji wg normy ISO
27001:2017-06 z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Uruchomienie nowych punktów monitoringu miejskiego (w ramach budżetu
obywatelskiego):
• Aleja Przyjaźni/Dworcowa (1 punkt - 3 kamery),
• Aleja Przyjaźni/Moniuszki (1 punkt - 4 kamery),
• Skwer przy ul. Hutniczej (1 punkt - 4 kamery),
• Ul. Robotnicza/Baildona (1 punkt - 1 kamera),
• Ul. Robotnicza/Odlewników (1 punkt - 4 kamery).
Zmodernizowanie wybranych punktów hot-spot (Plac Mickiewicza, Plac
Piłsudskiego, plac zabaw przy ul. Andersena, ul. Obrońców Pokoju, ul. Gwiazdy
Polarnej, skwer Dessau, skwer przy ul. Akademickiej 5).

Foto: materiały SSM

Termomodernizacja DPS „Nasz Dom”
Zakończono termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” przy ul. Derkacza.
Prace trwały w okresie lipiec 2020 – listopad 2021.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3 mln zł, w tym dofinansowanie z UE 2,2 mln zł.

Połączenie kolejowe Gliwice - Bytom
12 grudnia wznowiono komunikację kolejową z Gliwic do Bytomia.
Połączenie wraca w ramach Kolei Metropolitalnej.

Na trasie Gliwice – Bytom będzie kursować 15 par pociągów w dni robocze i 12 w weekendy.

Foto: R.Neumann/UM Gliwice, materiały GZM

Promocja programu Czyste powietrze

Wydział Środowiska UM Gliwice prowadzi promocję
programu WFOŚiGW Czyste powietrze.

24 września 2021 r. z powodu braku ofert Prezydent
Miasta unieważnił otwarty konkurs dotyczący promocji
programu.

Spotkanie z zarządcami nieruchomości

2 grudnia Prezydent Miasta spotkał się
z zarządcami nieruchomości.
Dyskutowano o Gliwickiej Inicjatywie
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i
możliwych
polach
współpracy
miasta
z
podmiotami
prywatnymi.
Kolejne
spotkanie
planowane
na początek przyszłego roku.
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Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców

14 grudnia Prezydent Miasta spotkał się
z przedstawicielami PZD.
Rozmawiano o funkcjonowaniu ogrodów
działkowych i współpracy z miastem.

Mistrzostwa świata w teqballu

W dniach od 8 do 11 grudnia w Arenie Gliwice odbyły się mistrzostwa
świata w teqballu.

Teqball to nowa, dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu.

Foto: arenagliwce.com, fb Arena Gliwice, fb Ewa Weber

Zawody na „Olimpijczyku”

20 listopada, Mistrzostwa Świata Głuchych w pływaniu.
27 – 28 listopada, Puchar Europy w pływaniu w płetwach.

10 – 12 grudnia, Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16-letnich.

Foto: Pixabay, K. Krzemiński / archiwum UM Gliwice, materiały organizatora

MIG Piast Gliwice Mistrzem Polski
Drużyna MIG Piast Gliwice została Mistrzem Polski w Futsalu.
W finale gliwiczanie pokonali w rzutach karnych Pomorze Gdańsk 2:0.

Foto: materiały Stowarzyszenia Sportowego Niesłyszących MIG Gliwice

Gliwice szykują się do świąt

Do 26 grudnia trwa Jarmark Bożonarodzeniowy
na gliwickim Rynku.
18 grudnia
• Ekowarsztaty z tworzenia zimowego miasta w słoiku, filcowych
zabawek oraz świątecznych breloków i bransoletek,
• Koncert zespołu Pedro y Mari oraz Kapeli Góralskiej Zbójnicy.
19 grudnia
• „Choinki pod choinkę” od radia RMF FM,

• Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju,
• Występ Orkiestry Dętej Ostropa, gospelowego zespołu Sound
oraz zespołu Salake.

Foto: D. Nita-Garbiec / R. Neumann / UM Gliwice
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