
Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres
od 21 sierpnia do 24 września 2014 roku



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
„ZACHÓD” – ODCINEK G1 w GLIWICACH

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

• Źródła finansowania: RPO, EBI, Subwencja Ogólna, budżet Miasta 
Gliwice.

• Termin zakończenia prac: 30 października 2014 roku.
• Oddanie do użytku: listopad 2014 roku.



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

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

• Źródła finansowania: POIiŚ, EBI, Subwencja Ogólna, budżet 
Miasta Gliwice.

• Zaawansowanie prac: ok. 45%.
• Planowany termin zakończenia prac: IV kwartał 2015 roku.



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

Decyzja KE



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

Realizacja

• 18.09. – wznowienie prac
• 3.09. – roszczenie Wykonawcy o przedłużenie terminu ukończenia 

budowy
• 15.09. – PM > Urząd Marszałkowski

„Możemy zaakceptować nowy termin ukończenia budowy pod 
warunkiem, że będzie się mieścił w harmonogramie realizacji 
projektu, tj do końca 2015 r.”

• 17.09. – Nieprzekraczalnym terminem zakończenia robót jest koniec 
2015 roku - odrzucenie roszczenia przez Inwestora 
Zastępczego.



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

Realizacja c.d.

Główne zmiany w organizacji ruchu planowane do końca br.:
• przewężenie ul. Zwycięstwa,
• oddanie do użytku Drogi Krajowej nr 88,
• zamknięcie ul. Śliwki,
• oddanie do użytku ul. Konarskiego,
• zamknięcie ul. Częstochowskiej,
• zamknięcie ul. Zwycięstwa,
• przełożenie na tunel fragmentu ul. Dworcowej.



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

Finansowanie

• 8 i 11.09. – Urząd Marszałkowski > PM
„Proszę o niezwłoczne postawienie do dyspozycji Województwa 
Śląskiego środków finansowych na bieżące płatności związane z 
budową DTŚ (…) na poziomie 24 mln zł.”

• 22.09. – PM > Urząd Marszałkowski
„Miasto Gliwice nie ma możliwości zaangażowania 
w finansowanie projektu dodatkowych środków własnych.”



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

Finansowanie - Kredyt EBI

• 4.09. – Marszałek > Minister Finansów
„Po raz kolejny proszę o niezwłoczne przekazanie do Banku wniosku 
o wypłatę ostatniej transzy kredytu. Aktualny brak środków z 
kredytu EBI uniemożliwia wykorzystanie dostępnych środków z 
POiIŚ i RPO WSL oraz skutkuje narastaniem odsetek od 
niezapłaconych faktur.”

• 25.09. – planowany termin przelewu środków z EBI do NBP.



Wiadukt na DK 88

• Zakończyła się przebudowa zniszczonego wiaduktu nad torami 
kolejowymi w ciągu Drogi Krajowej nr 88. 

• Koszt inwestycji wynosi 17 mln zł. Na ten cel Miasto pozyskało unijne 
dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. 

• Wiadukt zostanie oddany do użytku po zakończeniu budowy nowego 
mostu nad Kłodnicą, powstającego w ramach budowy Drogowej Trasy 
Średnicowej. Zakończenie inwestycji i przywrócenie ruchu na Drodze 
Krajowej nr 88 planowane jest pod koniec października.



Nowe autobusy PKM

• 10 września w zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
w Gliwicach przekazano do eksploatacji 6 nowych 15-metrowych 
Solarisów Urbino 15 o wartości 6,34 mln zł.

• Autobusy wyposażone są w silniki spełniające najbardziej restrykcyjne 
normy emisji spalin. W zajezdni znajduje 
się w sumie 100 pojazdów polskiej firmy
Solaris.

• Regularna wymiana taboru możliwa jest 
dzięki dobrej kondycji finansowej 
przedsiębiorstwa oraz wsparciu Miasta, 
które w latach 1998-2014 dokapitalizowało
spółkę kwotą 34,2 mln zł. 



Nowe biuro hybris software

• 18 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum 
Rozwoju Oprogramowania firmy hybris software, reprezentującej 
branżę nowoczesnych technologii.

• Firma należy do SAP, najszybciej rozwijającego się dostawcy 
rozwiązań wspomagających sprzedaż online na świecie.

• Obecnie hybris zatrudnia 154 pracowników. Docelowo w Centrum ma 
pracować ok. 260 osób, głównie programistów.



II Międzynarodowe Forum Innowacji

• 19 września 2014 r. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej 
odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach projektu "Nowe 
technologie - nowe horyzonty”.

• Forum jest okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami 
sektora publicznego, świata biznesu oraz nauki na temat pobudzania 
gospodarki poprzez wdrażanie innowacji. Wzięli w nim udział eksperci 
z Polski oraz z krajów będących liderami w rankingach innowacji.



Światło dla pokoju

• 31 sierpnia, w 75. rocznicę tzw. prowokacji gliwickiej, pod Radiostacją
Gliwicką spotkali się przedstawiciele Konferencji Episkopatów Niemiec 
i Polski, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej.

• Spotkanie było okazją do refleksji o potrzebie pokoju i pojednania 
w przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odczytany został
list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości.

• Wcześniej w kościele katedralnym biskupi niemieccy i polscy 
koncelebrowali Eucharystię.



Problemy branży górnictwa

• Trwają działania na rzecz KWK Sośnica-
Makoszowy:
 4 września – spotkanie z posłami okręgu 

gliwickiego,
 8 września – kolejne spotkanie 

z szefami związków zawodowych,
 11 września – konferencja prasowa

z udziałem prezydent Rudy Śląskiej.
• Instytutowi Zarządzania i Administracji 

Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej została zlecone 
wykonanie „Analizy i oceny możliwości 
rozwojowych prowadzenia rentownej 
eksploatacji w kopalni Sośnica-Makoszowy”.



Połączenie Gliwice - Warszawa

• 3 września spółka PKP Intercity 
opublikowała komunikat 
zapowiadający połączenie 
kategorii Express Intercity (EIC) 
na trasie Gliwice - Warszawa od 
grudnia br.

• Komunikat zawierał również informacje o planach, by 
w najbliższych latach pociąg Pendolino kursował nie tylko 
do Katowic, ale także do Gliwic.



Nagrody dla Gliwic

• 22 września podczas Europejskiego Kongresu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 
Katowicach za „stworzenie małym i średnim 
przedsiębiorstwom warunków korzystnych do 
prowadzenia działalności oraz szczególne 
zasługi we wspieraniu rozwoju sektora MŚP”
otrzymaliśmy wyróżnienie honorowe i tytuły: 
„Samorząd, który wspiera MŚP” oraz 
„Prezydent-Lider, który wspiera MŚP”.

• Dzisiaj w Wejherowie podczas XII Kongresu 
Miast Polskich odbierzemy nagrodę „Lider 
zrównoważonego gospodarowania 
przestrzenią.”



Wydarzenia kulturalne

• 7 września w Parku Chopina podczas
muzycznego pożegnania lata Gliwicka 
Orkiestra Kameralna przeniosła 
zebraną publiczność w lata 40. XX w. 
– w erę swinga. 

• 10 września rozpoczął się VII 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Improwizowanej ALL’IMPROVVISO. 
Koncerty i imprezy towarzyszące 
odbywać się będą w różnych 
częściach miasta przez najbliższy 
miesiąc.



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


