
..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl 16.10.2012 (nr 591)

GLIWICE6

R E K L A M A . . . .

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co prawda uchwała z 2008 
roku została przyjęta przez 
Radę Miejską, ale nigdy nie 
doszło do jej wprowadzenia. 
Co więcej, w grudniu 2011 
roku pojawił się nowy projekt, 
przygotowany na wniosek 
prezydenta przez Zarząd Dróg 
Miejskich. Głosami radnych 
PiS i PO projekt kilkukrotnie 
odrzucano.

- Uchwała z 2008 roku nie 
została wprowadzona, a pre-
zydent publicznie podkreślał, 
że jest wadliwa i gorsza od 
tej nowej. W związku z tym 
chcemy pomóc panu prezy-
dentowi, żeby nie musiał jej 
wprowadzać. To nie oznacza, 
że uzyskaliśmy kompromis 
co do nowego projektu. Wie-
lokrotnie zgłaszaliśmy swoje 
zastrzeżenia, których prezy-
dent nie uwzględniał - komen-
tuje Marek Kopała, zastępca 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Gliwicach.

Jak dodaje radny PiS, wnio-
skodawcy gotowi są rozpo-

Radni pomogą prezydentowi?
Radni Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości chcą 
uchylić uchwałę z 2008 roku ws. stref płatnego parkowania 
w Gliwicach. Projekt sprzed czterech lat jest uważany za nie-
korzystny dla kierowców. W porównaniu z nową propozycją, 
zakłada m.in. mniej miejsc postojowych oraz pobieranie opłat 
również w soboty.

cząć rozmowy na temat zupeł-
nie nowego projektu dotyczą-
cego płatnego parkowania w 
centrum Gliwic. Uchwała ws. 
ustanowienia stref płatnego 
parkowania została przyjęta 
przez Radę Miejską ubiegłej 
kadencji. W kwietniu 2008 
roku za jej przyjęciem głoso-
wała wówczas część obec-
nych radnych PO - Ewa Po-
tocka, Urszula Więckowska, 
Jan Wiśniewski, Dominik 
Dragon oraz Kajetan Gornig. 
Cztery lata temu, przeciwko 
uchwale głosowali obecni 

radni PiS - Jarosław Wieczo-
rek, Zbigniew Goliszewski 
oraz Marek Kopała.

„Upływ czasu i zmieniające 
się warunki komunikacji miej-
skiej (...) wymagają nowego 
kompleksowego opracowania 
systemu organizacji ruchu“ - 
czytamy w uzasadnieniu pro-
jektu uchwały.

Najbliższą sesję Rady Miej-
skiej zaplanowano na czwar-
tek 18 października. 

(mpp)

Tymczasem na Toszeckiej
Trwa remont ul. Toszeckiej w Gliwi-
cach na odcinku od ul. Sokoła do 
ul. Oriona. Wymieniana jest tam 
nawierzchni jezdni. 

Postanowiliśmy sprawdzić, 
czy tak jak zapowiadał wy-
konawca robót, są one 
prowadzone w taki sposób, 

aby utrudnienia były jak naj-
mniejsze. 
Kierowcy jadący nawet w 
godzinach szczytu mają 

oczywiście utrudniony prze-
jazd, ale myli się ten, kto 
podejrzewa, że auta stoją w 
kilkukilometrowych korkach. 
Przejazd jest w miarę płyn-
ny, w dużej mierze zapewne 
dzięki estakadzie, która sta-
nowi dla wielu alternatywną 
trasę. Kto nie musi, po pro-
stu nie jedzie ul. Toszecką. 

..........................................

Na jednym z ważniejszych 
skrzyżowań w mieście trwają 
prace związane z realizacją 
systemu detekcji. Właści-
wie trwały, bo od kilku dni 
mieszkańcy próżno wypatrują 
choćby jednego z robotników. 
Powód? Awaria.

- Na skrzyżowaniu ulic Dwor-
cowej - Strzody - Wyszyńskie-
go wystąpiła kolizja z kablami 
średniego napięcia (na wyso-
kości budowanego azylu dla 
pieszych). Kontynuowanie 
robót mogłoby zagrażać ży-
ciu osób pracujących w tym 
miejscu, więc podjęta zosta-
ła decyzja o ich wstrzymaniu 
- informuje Jadwiga Jagiełło-
-Stiborska z Zarządu Dróg 
Miejskich.

W pozostałej części skrzyżo-
wania nadal toczą się prace 

Robotnicy nie pracują bo... 
nie mogą

Dlaczego na rozkopanym skrzyżowaniu ulic 
Dworcowej, Strzody i Wyszyńskiego w Gliwi-
cach nie ma robotników? Przecież prace roz-
poczęły się już prawie 2 tygodnie temu. Otóż 
okazuje się, że powodem jest awaria, która 
nie pozwala by ktokolwiek pracował w tym 
miejscu.

związane z budową kanaliza-
cji pod kable modernizowa-
nej sygnalizacji świetlnej.

Przypomnijmy, we 
wspomnianym miejscu 

wybudowana zosta-
nie m.in. wysepka dla 
pieszych, wymieniona 
będzie nawierzchnia w 
obrębie skrzyżowania, 
a także dotychczasowe 
sygnalizatory świateł.

Termin zakończenia prac pla-
nowany na pierwszą połowę 
listopada z powodu awarii 
ulegnie opóźnieniu. Koszt 
inwestycji szacowany jest na 
około 900 tysięcy złotych.

(kk)


