
Informacja Prezydenta Miasta za okres
od 16 lutego do 7 marca 2012

Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice



Ograniczenie wjazdu dla tirów

Od 10 kwietnia w Gliwicach wprowadzony zostanie ograniczony 
ruch pojazdów ciężarowych. Kierowcy ciężarówek o dopuszczalnej 
macie całkowitej powyżej 12 ton nie będą mogli wjechać do miasta 
w godzinach szczytu komunikacyjnego i w godzinach nocnych.

Ograniczenie ruchu obowiązywać będzie w godzinach:

Wjazd do centrum miasta - poza wyznaczonymi godzinami -
dozwolony będzie jedynie dla posiadaczy zezwoleń. 
Zezwolenia wydawane są bezpłatnie.



Ograniczenie wjazdu dla tirów

Ulice objęte ograniczeniem:

ul. Toszecka 

ul. Piwna 

ul. Zabrska 

ul. Feliksa Orlickiego

ul. Kujawska 

ul. Pszczyńska 

ul. Lotników 

ul. Rybnicka 

ul. Ignacego Daszyńskiego 

ul. Józefa Sowińskiego 

ul. Władysława Andersa 

ul. Królewskiej Tamy 

ul. Błogosławionego Czesława 

ul. Warszawska 



Bumar c.d.

Zgodnie z ustaleniami po spotkaniu z przedstawicielami Związków 
Zawodowych Bumaru-Łabędy, Prezydent Miasta wystosował pismo 
do Zarządu Spółki z przedstawieniem obaw Miasta co do sytuacji 
zakładu. Wątpliwości budzi kontrakt indyjski – realizowany na 
podobnych zasadach jak poprzedni, malezyjski. Czy doprowadzi do 
obowiązku płatności VAT w ogromnym wymiarze?

Równocześnie Prezydent Miasta wspólnie ze związkami wystąpił
do Ministra Skarbu Państwa z propozycją spotkania, przedstawiając 
problemy Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy oraz 
zaangażowanie miasta w pomoc dla spółki.



Współpraca Bumaru z indyjskim koncernem

27 lutego w Warszawie Bumar sp. z o.o. podpisał z indyjską
firmą BEML Limited kontrakt na dostawę 204 szt. Wozów 
Zabezpieczenia Technicznego WZT3 dla Ministerstwa Obrony 
Indii.
W uroczystości podpisania memorandum o współpracy 
udział wzięli przedstawiciele resortów obrony obu państw, 
Ministerstwa Skarbu Państwa, wojskowi oraz dyplomaci.
Całkowita wartość kontraktu to ok. 275 mln USD.
Wciąż nieznany jest podział kosztów i przychodów z 
kontraktu między centralę koncernu a gliwicką fabrykę
Bumar-Łabędy S.A.



Spotkanie z Radami Osiedlowymi

21 lutego odbyło się pierwsze w tej kadencji Rad Osiedlowych 
spotkanie Prezydenta Miasta z Zarządami Osiedli.
Poruszono temat prac analityczno-badawczych komunikacji 
publicznej na terenie miasta. Na wniosek miasta trwa 
opracowywanie takiej analizy przez KZK GOP. Będzie ona 
obejmować wszystkie osiedla.
Przedstawiono informacje dot. gospodarki odpadami 
komunalnymi po wejściu w życie przepisów nowej Ustawy.
Mieszkańcy w ramach opłaty uiszczanej gminie będą mogli 
wystawić nieograniczoną ilość śmieci. Miasto będzie 
odpowiadać za wywóz odpadów i miejsce, w które trafią. 



Odpłatność za autostrady A1 i A4

W dalszym ciągu nie doszła do skutku wizyta ministra transportu 
Sławomira Nowaka na Górnym Śląsku. Mimo deklaracji minister 
Krystyny Szumilas odnośnie 
zorganizowania spotkania, a także 
działań posła Marka Krząkały w tym 
kierunku nadal brak odpowiedzi 
z Ministerstwa Transportu.



Zapotrzebowanie na mieszkania

ul. Paulińska – parter, mieszkanie o pow. 39m2, składające się z pokoju, 
kuchni, łazienki z wc, zaopatrzone w gaz, piec i grzejnik elektryczny;

ul. Paulińska – III piętro, mieszkanie o pow. 39m2, składające się z pokoju, 
kuchni, łazienki z wc, zaopatrzone w gaz, piec i grzejnik elektryczny;

ul. Okrzei - I piętro, mieszkanie o pow. 42m2, składające się z pokoju 
z kuchnią, ogrzewane piecami, wc na klatce, brak łazienki i gazu;

ul. Dunikowskiego - I piętro, 1 pokój 14m2, wc na klatce, brak gazu,
grzejniki elektryczne.

Pomimo wywieszenia na listach mieszkań przystosowanych do zasiedlenia 
wymienione lokale po remoncie nie znalazły osób chętnych do ich wynajęcia. 
Lokale mogły zostać wynajęte przez wnioskodawców figurujących na liście 
rocznej, ubiegających się o zamianę mieszkania, a także osoby z listy 
wykwaterowań.



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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