
- Zarz¹d bêdzie rozpa- 
trywa³ argumenty przed-
stawione przez dyrekcjê 
WORD-a – mówi Daniel 
Tressenberg, rzecz-
nik Œl¹skiego Urzêdu 
Marsza³kowskiego. 
Wiadomo, ¿e WORD nie 
zgadza siê na utrzymy-
wanie  oœrodka w Gliwicach. 
Powo³uje siê przede wszystkim 
na wzglêdy finansowe. Decy-
zji mo¿emy spodziewaæ siê w 
najbli¿szy czwartek.

Po liœcie prezydenta Frankie-
wicza do Bogus³awa Œmigiel- 
skiego, marsza³ka wojewódz-
twa œl¹skiego w sprawie likwi-
dacji gliwickiego oœrodka eg-
zaminacyjnego dla kierowców, 
wydawa³o siê, ¿e decyzja ju¿ 
zapad³a. 
Pojawi³y siê informacje, ¿e 
Zarz¹d Województwa nie zgodzi³ 
siê na likwidacjê oddzia³u 
WORD w Gliwicach. Ostateczne 
rozstrzygniêcie mia³o jednak 
zapaœæ dopiero pod koniec li-
stopada. 
- Do tego czasu katowicka 
dyrekcja WORD ma znaleŸæ 
w Gliwicach now¹ siedzibê i 
przygotowaæ wyliczenia, na 
podstawie których bêdzie 
mo¿na oszacowaæ, czy oddzia³ 
bêdzie ponownie uruchomiony  
–  jeszcze w poniedzia³ek przed 
po³udniem potwierdza³ Daniel 
Tressenberg. 

Sytuacja zmieni³a siê po 
z³o¿eniu odwo³ania od tej decy-
zji przez katowicki WORD. 
Zarz¹d Województwa posta- 
nowi³ przyjrzeæ siê sprawie jesz-
cze raz. Jaka decyzja zapadnie 
tym razem?  

Dyrekcja WORD-u stoi 
na stanowisku, ¿e w sy-
tuacji gdy jeszcze przez 
dwa lata musi sp³acaæ 
kredyty zaci¹gniête na 
budowê oœrodków w 
Tychach i Rybniku, ko-
lejna inwestycja w Gli-
wicach jest praktycznie 

niemo¿liwa. Ca³kiem prawdo-
podobny wydaje siê wiêc sce-
nariusz, w którym Zarz¹d uzna 
„finansowe” argumenty za 
przekonywuj¹ce.  

W takiej sytuacji oœrodek w 
Gliwicach faktycznie zostanie 
zlikwidowany a egzaminy prze-
niesione, tak jak to wczeœniej 
zaplanowano, do Rybnika. 
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ZABRZE. Kwarta³ 
Sztuki - tak¹ robocz¹ 
nazwê nosi miejsce, 
gdzie za kilka lat po-
wstanie zabrzañski 
rynek. Bêd¹ go 
tworzyæ dawne za-
budowania socjalne 
huty Donnersmarc-
ków, które zdaniem 
w³adz miasta s¹ ide-
alnym miejscem na 
starówkê.

Budynki socjalne huty Don-
nersmarcków zbudowane 
zosta³y na pocz¹tku XX 
wieku. Kompleks powsta³ 
z myœl¹ o pracownikach 
huty, którzy mogli za darmo 
korzystaæ z m.in. biblioteki, 
kasyna i ³aŸni. Powsta³ tam 
równie¿ Park Hutniczy. Teraz 
miasto chce o¿ywiæ to miej-
sce tak, by têtni¹cy ¿yciem 
Kwarta³ Sztuki przyci¹gn¹³ 
zarówno mieszkañców jak i 
turystów. 

ZABRZE. 
Do koñca 
wrzeœnia na 
skrzy¿owaniu Alei 
Korfantego 
i ulicy Gdañskiej 
powstanie rondo. 
Takie rozwi¹zanie 
ma wp³yn¹æna 
poprawê bezpie-
cze- ñstwa w tej 
czêœci miasta. 
Wartoœæ inwesty-
cji to ponad 2,5 
mln z³. 

Aleja Korfantego przy 
obecnych parametrach i 
organizacji ruchu zachêca 
kierowców do brawurowej 
i bardzo czêsto niebez-
piecznej jazdy. Nic wiêc 
dziwnego, ¿e policyjne 
statystyki odnotowuj¹ w 
tym miejscu sporo wypad-
ków i kolizji. 
Rozwi¹zanie w postaci ron-
da spowoduje, ¿e zarów-
no kierowcy jad¹cy drog¹ 
g³ówn¹ jak i wje¿d¿aj¹cy 
z bocznych ulic bêd¹ mu-
sieli jeŸdziæ wolniej. 

Rondo powstanie na 
przeciêciu osi istniej¹cych 
ulic. Iloœæ pasów ruchu 
zostanie zachowana. Pra-
we skrajne pasy zostan¹ 
wyposa¿one w tzw. by-

-passy umo¿liwiaj¹ce przejazd 
poza jezdni¹ g³ówn¹ ronda. 
Przepustowoœæ i warunki ru-
chu pozostan¹ bez zmian, 
poprawi siê natomiast 
bezpieczeñstwo u¿ytkowników 
– kierowców i pieszych.  

Wykonawc¹ robót jest 
Przedsiêbiorstwo Remontu 
Ulic i Mostów S.A. w Gliwi-
cach.
W ramach prac wykonane 
zostan¹ roboty drogowe, 
przebudowa kanalizacji desz-

czowej, oœwietlenia uliczne-
go, istniej¹cych kabli tele-
technicznych oraz wykonanie 
docelowego oznakowania i 
zagospodarowanie terenu. 
Prace te potrwaj¹ do koñca 
wrzeœnia 2009 roku.

W zwi¹zku z prowadzonymi 
pracami zmieniona zosta³a 
organizacja ruchu w obrêbie 
skrzy¿owania. Nie zosta-
nie ono jednak ca³kowicie 
wy³¹czone z ruchu. 
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W Gliwicach najprawdopodobniej nie bêdzie jednak oœrodka egza-
minacyjnego nauki jazdy. Zdecyduj¹ o tym wzglêdy ekonomiczne.

GLIWICE. 
Czy kursanci i w³aœciciele szkó³ nauki jazdy mog¹ ju¿ odetchn¹æ 
z ulg¹? Chyba jednak nie. Wprawdzie Zarz¹d Województwa Œl¹skiego 
w ubieg³ym tygodniu zdecydowa³, ¿e oœrodek egzaminacyjny WORD ma 
zostaæ w Gliwicach, jednak po odwo³aniu, jakie z³o¿y³a katowicka dyrek-
cja, postanowi³ zaj¹æ siê t¹ spraw¹ ponownie. 
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A co na temat 
„reaktywacji” 
oœrodka egzamina-
cyjnego w Gliwicach 
s¹dz¹ nasi Czytelni-
cy? Oto kilka opinii 
internautów wybra-
nych ze strony 
www.rynkowy.pl

- Wcale nie cieszy mnie ta 
informacja. Oznacza ona, 
¿e w dalszym ci¹gu do Gli-
wic bêd¹ zje¿d¿aæ tabuny 
kursantów z oœciennych 
miejscowoœci. 
Bêd¹ korkowaæ i tak 
nieprzejezdne, zapcha-
ne drogi. Nie rozumiem 
zaanga¿owania prezyden-
ta w tej sprawie, bo jedy-
nym skutkiem zachowania 
WORD-a  bêdzie wiêcej 
spalin dla mieszkañców 
i stracone nerwy kierow-
ców.

- Tak tak, korki, spali-
ny, samochody, wszyscy 
jesteœcie cwani, bo ju¿ 
macie prawa jazdy. Cie-
kawe czy kilka lat temu 
uœmiecha³oby wam siê 
zdawaæ na prawo jazdy 
w kompletnie nieznanym 
mieœcie i doje¿d¿aæ taki 
kawa³ na egzamin. A dla 
waszej informacji zlikwi-
dowanie WORDU wca-
le nie spowodowa³oby 
znikniêcia “L”-ek bo 95% 
tych samochodów to po-
jazdy szkó³ jazdy a nie 
egzaminacyjne…

***
- Tylko, ¿e po³owa z tych 
szkó³ jazdy nie jest z Gli-
wic. Przyje¿d¿aj¹ tutaj, 
¿eby potrenowaæ przed 
egzaminem na gliwickich 
ulicach. Popatrz sobie 
na rejestracje. Co chwilê 
eL-ki z Zabrza i innych 
miast.

***
- Nikt nie ma nic przeciw-
ko nauce jazdy ale jeœli 
jest to w normalnych 
proporcjach. A w okoli-
cach gliwickiego WORD-a  
jeŸdzi kilkadziesi¹t fia-
tów punto ze œredni¹ 
prêdkoœci¹ 20 km/h, 
z co chwilê gasn¹cymi 
silnikami na œwiat³ach, 
skrzy¿owaniach, ucz¹cymi 
siê parkowania miêdzy 
samochodami na parkin-
gu. Po prostu trzeba znaæ 
proporcje, nie mo¿e byæ 
takiego skumulowania 
L-ek z kilku miast w jed-
nym miejscu. 

Pomys³ 
na starówkê

Pomoc¹ w zrealizowaniu 
tego przedsiêwziêcia maj¹ 
okazaæ siê pomys³y studen-
tów Politechniki Œl¹skiej 
- miasto og³osi³o konkurs 
na projekt rewitalizacji tego 
terenu. Studenci bêd¹ mo-
gli podj¹æ ten temat m.in. 
w ramach swoich prac se-
mestralnych. Proces rewi-
talizacji po czêœci ju¿ siê 
rozpocz¹³: dawne kasyno to 
teraz Teatr Nowy, w zabyt-

kowej ³aŸni powsta³a galeria 
i restauracja a dawna biblio-
teka bêdzie now¹ siedzib¹ 
Filharmonii Zabrzañskiej. 

Urzêdnicy licz¹ na to, ¿e 
Kwarta³ Sztuki przyci¹gnie 
równie¿ restauratorów i ar-
tystów. Ca³oœci dope³niæ ma 
remontowany w³aœnie zabyt-
kowy budynek huty Donner-
smarcków, który zamieni 
siê w okaza³y ratusz. (kk)

Rondo przy 
Multikinie

Zamieszanie 
z WORDem 


