
GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl10.01.2012 (nr 552)

ZABRZE AKTUALNOŚCI 11

– To nowatorskie rozwiązanie. 
Nowa jednostka łączy obowiązki 
zarządcy dróg, zarządzania i mo-
nitorowania ruchem drogowym 
oraz zadania w zakresie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego 
– mówi prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik. 
Na czele Miejskiego Zarządu 
Dróg i Infrastruktury Informatycz-
nej stanął Kazimierz Ladziński, 
dotychczasowy naczelnik Wydzia-
łu Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu. – Wbrew pozorom te 
dwie dziedziny nie są wcale odle-
głe. Światłowody najczęściej pro-
wadzone są w pasie drogi – zwra-
ca uwagę Kazimierz Ladziński.

Nowa jednostka przejęła część 
zadań leżących do tej pory  
w gestii Wydziału Infrastruktury 
Komunalnej. – Chodzi o bieżą-
cą kontrolę i usuwanie proble-
mów pojawiających się w pasie 
drogi. Docelowo będziemy rów-
nież zajmować się inwestycjami 
w zakresie dróg. Do naszych 
zadań należy także budowa sie-
ci światłowodowej oraz przygo-
towanie i realizacja projektów 
w ramach programu e-Zabrze. 
Będziemy udostępniać szero-
kopasmowy Internet szkołom 
i placówkom miejskim oraz 
umożliwiać korzystanie z nie-
go na zasadach komercyjnych 

innym podmiotom – tłumaczy 
Kazimierz Ladziński.
MZDiII koordynować będzie pra-
ce związane z zimowym i letnim 
utrzymaniem dróg. W tym za-
kresie działać będzie w oparciu 
o umowy z wykonawcami. Po 
zakupie samochodów plano-

wane jest uruchomienie patroli 
kontrolujących na bieżąco stan 
dróg w mieście. – Chcemy jak 
najszybciej reagować na proble-
my i podejmować odpowiednie 
decyzje. Stawiamy na elastycz-
ność w działaniu i pojawiające 
się nowości, by zabrzańskie 

d r o -
gi były 
z a r z ą d z a n e 
jak najlepiej – 
podsumowuje 
dyrektor Kazi-
mierz Ladziń-
ski.  (hm)

W Zabrzu zaczął działać Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Jest pierwszą taką jednostką w kraju. Pod lupę weźmie stan dróg i organizację ruchu, a jednocześnie 
dbać będzie o rozwój w mieście szerokopasmowego dostępu do Internetu. W Zabrzu rozpoczął pracę 
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Wielki żuraw 
wylądował  

przy Roosevelta

DZIęKI łagoDneJ ZIMIe PrZebuDoWa StaDIonu IDZIe Pełną Parą CaStIngI Do DrugIeJ eDyCJI PrograMu 
„X FaCtor” roZPoCZęte

Kibicuj swoim 
faWoRytom

Chcesz na 
żywo dopingo-
wać uczestni-
ków progra-
mu „X Fac-
tor”? Masz 
ochotę z bli-
ska zobaczyć jurorów? 
W Domu Muzyki i tańca 
ruszają w tym tygodniu 
castingi do drugiej edy-
cji show telewizji tVn. 
na widzów czekają bez-
płatne wejściówki!

Przesłuchania odbędą się  
w dniach 10, 11 i 12 oraz 25, 
26 i 27 stycznia. - W ciągu tych 
sześciu dni na naszej scenie 
pojawi się 360 wykonawców, 
którzy zostali wyłonieni spośród 
uczestników grudniowego pre-

castingu – zapo-
wiada Wiesław 
Śmietana, dyrek-
tor Domu Muzyki 
i Tańca. 
W Zabrzu zoba-
czymy już pełen 
skład jury w dru-

giej edycji programu. Po odej-
ściu Mai Sablewskiej przez 
kilka tygodni trwała gorąca 
dyskusja, kto zasiądzie między 
Czesławem Mozilem i Kubą Wo-
jewódzkim. Kilka dni temu oka-
zało się, że będzie to Tatiana 
Okupnik.
Jeśli chcesz na żywo śledzić ca-
stingi do „X Factor”, zaprasza-
my do Domu Muzyki i Tańca. 
Bezpłatne wejściówki na widow-
nię można otrzymać w kasie, 
która jest czynna od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8 
do 18 oraz w sobotę od 10 do 
14, tel. (32) 271-66-22.  (hm)

Zadbają o drogi 
i dostęp do Internetu

gDZIe SZuKać?

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej ma siedzibę    
w budynku przy ul. Piastowskiej 11. Czynny jest w poniedziałki  
od godziny 7.30 do 17, a od wtorku do piątku w godzinach  
7.30-15.30. Z nową jednostką można się kontaktować,  
dzwoniąc pod numer telefonu (32) 277-68-00. 

na placu budowy nowego 
stadionu miejskiego przy 
ulicy roosevelta pojawił 
się potężny żuraw. Dźwig 
będzie wykorzystywany 
do montażu konstrukcji 
trybun.

Do tej pory pracownicy firmy 
Polimex Mostostal korzystali z 
dźwigów samochodowych. Tak 
było m.in. przy rozbiórce wieży 
zegarowej i demontażu masztów 
oświetleniowych. Do budowy 
trybun okazały się one jednak 
zbyt małe. Dlatego w ubiegłym 
tygodniu rozpoczął się montaż 
żurawia wieżowego, który będzie 
wykorzystywany przez najbliższych 
kilka miesięcy. Mająca około 50 

metrów konstrukcja jest pierwszą 
z kilku tego typu, które pojawią 
się na placu budowy.
Modernizacja stadionu idzie 
pełną parą, ponieważ budowlań-
com sprzyja wyjątkowo łagodna 
zima. Pogoda nie spowolniła 
prac w listopadzie i grudniu. 
Również styczeń na razie jest 
pod tym względem bardzo ko-
rzystny. Jeśli budowa będzie po-
stępować w takim tempie, moż-
liwe że zakończy się szybciej niż 
pierwotnie zakładano. W przy-
szłym roku na stadionie będą 
prowadzone już bowiem prace 
wykończeniowe, a tym mróz nie 
przeszkodzi. Jest zatem bardzo 
prawdopodobne, że rundę wio-
senną w 2013 r. Górnik Zabrze 
rozpocznie już na nowym stadio-
nie (hm)

Potężny dźwig 
ma około 

50 metrów 
wysokości

KaZIMIerZ
LaDZIńSKI,
dyrektor MZDiII

Chcemy być 
jednostką 
szybkiego 

reagowania 
na potrzeby 

mieszkańców 
w zakresie dróg


