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- Mieszkañców naszego miasta 
specjalnie nie interesuje czy w 
Gliwicach DTŒ ma byæ pod ziemi¹ 
czy mo¿e na linach. Musimy DTŒ 
doprowadziæ do A1. W przypadku 
zakoñczenia DTŒ na wêŸle de 
Gaulle’a, grozi nam parali¿ ko-
munikacyjny miasta. Zaprosimy 
wtedy protestuj¹cych z Gliwic do 
Zabrza i poka¿emy im jakie s¹ 
efekty ich dzia³alnoœci – mówi 
Adam Kurbiel, wiceprezydent 
Zabrza.

to groŸne. Takie wykorzystywa-
nie ka¿dej sytuacji, formalnych 
zawi³oœci i innych kruczków, ¿eby 
zatrzymaæ tak wa¿n¹ dla regionu 
inwestycjê jest po prostu nieprzy-
zwoite. 
Oczywiœcie na skutek tych 
dzia³añ DTŒ nie zostanie zatrzy-
mana, cofniêta czy wyrzucona do 
kosza. Natomiast ka¿dy formalny 
poœlizg czasowy to s¹ konkretne, 
stracone pieni¹dze. To s¹ gry i 
zabawy, które nas, podatników 
bardzo drogo kosztuj¹– dodaje.  

Raport oddzia³ywania na œrodo- 
wisko, którego domaga³o siê Sto-
warzyszenie jest na ukoñczeniu.  
Nastêpnie decyzjê œrodowiskow¹ 
musi wydaæ wojewoda. To wszyst-
ko przesuwa inwestycjê w czasie, 
poniewa¿ procedury administra-
cyjne, które praktycznie by³y na 
ukoñczeniu trzeba by³o zaczynaæ 
od pocz¹tku.  
- Oczywiœcie formalny wymóg 
nale¿a³o spe³niæ – wyjaœnia 
Jarzêbowski. Obowi¹zuj¹ce pra-
wo nie uwzglêdnia wyj¹tków. Czy 
w konsekwencji cokolwiek to 
realnie zmieni? Patrz¹c optymi-
stycznie raczej nie i DTŒ zakoñczy 
swój bieg na ul. Portowej. Tylko 
trasa nie bêdzie gotowa w 2012 
tylko w 2015 roku . Nie wiem czy 
to jest powód do satysfakcji?

Tak mógłby wyglądać fragment DTŚ na wysokości ul. Zwycięstwa w Gliwicach.

Wielopoziomowy parking wraz z częścią admini-
stracyjno-biurową, zaprojektowano nad tunelem 
gliwickiego odcinka DTŚ

Tyle bowiem trwaæ bêdzie 
postêpowanie œrodowiskowe, 
które musi przeprowadziæ inwe-
stor. 

Do tego czasu DTŒ bêdzie siê 
koñczyæ na wêŸle de Gaulle’a. 
Spowoduje to, ¿e jad¹ce od Kato-
wic samochody zjad¹ wprost do 
centrum miasta i zakorkuj¹ je. 
- Wiele siê mówi w tym proteœcie 
o ochronie œrodowiska natural-
nego a tymczasem szykuje siê 
mieszkañcom Zabrza trucie spali-
nami przez ponad 2 lata – dodaje 
Adam Kurbiel. 

W dodatku istnieje realna groŸba 
utraty unijnego dofinansowania. 
Chodzi o kwotê 70 mln z³otych  
przeznaczon¹ na budowê odcin-
ka gliwicko - zabrzañskiego. Za-
równo w Zabrzu jak i w Gliwicach 
obawiaj¹ siê, ¿e Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego podczas 
weryfikacji projektów kluczo-
wych,  mo¿e te œrodki, obecnie 
zamro¿one ze wzglêdu na wstrzy-
manie inwestycji, wykreœliæ i 
przeznaczyæ na konkursy.

- Zgadzam siê, ¿e procedury 
nie by³y wprowadzone tak jak 
nale¿a³o -  stwierdza Adam Kur-
biel. Trzeba jednak pamiêtaæ, 
¿e w momencie opracowywania 
projektu wszystko by³o zgodne z 
polskim prawem. W tym czasie 
nie by³a wymagana zgoda z dy-
rektywami unijnymi. Teraz nale¿y 
przygotowaæ koncepcjê w wersji 
wariantowej, tylko, ¿e w przy-
padku Zabrza spe³nienie tego 
wymogu formalnego jest tylko 
strat¹ czasu. Przyjêty przebieg 
DTŒ jest w pe³ni akceptowany 
i mieszkañcy czekaj¹ na ni¹ z 
niecierpliwoœci¹. 

- W Gliwicach 
dzia³ania Gliwi-
czan dla Gliwic 
okreœlaj¹ bar-
dzo stanowczo 
- to anarchi-
zacja ¿ycia 
– mówi Marek 
Jarzêbowski.
- Je¿eli Stowarzyszenie mówi, ¿e 
na razie w Gliwicach jest cisza 
przed burz¹, to dla mnie jest 

Na miejsce natychmiast przy- 
by³y wszystkie s³u¿by ratun-
kowe. Wezwani z Bytomia 
p³etwonurkowie przez wiele 
godzin sprawdzali zbiornik.  
W tym czasie policjanci po-
szukiwali œwiadków oraz osób 
mog¹cych mieæ zwi¹zek z od-
nalezionymi rzeczami.

PóŸnym wieczorem funkcjo-
nariusze odnaleŸli 8-letniego 
ch³opca, który przyzna³ siê, 
¿e rzeczy nad stawem mog¹ 
byæ w³asnoœci¹ jego oraz 
jego kolegów. Okaza³o siê, ¿e 

trzech 8-latków przed kilkoma 
dniami spêdza³o wolny czas 
nad stawem. Przegonieni 
przez miejscowych wêdkarzy 
wrócili do domów w samych 
slipkach. 

Nierozwa¿ni rodzice nie po-
wiadomili policji o tym wyda-
rzeniu, nie poszli tak¿e nad 
staw, aby odzyskaæ nale¿¹ce 
do dzieci ubrania, rêczniki 
i plecak. Przez nieodpowie-
dzialne zachowanie zupe³nie 
niepotrzebnie wszczêto alarm 
i wzywano s³u¿by ratunkowe.

W Zabrzu nie 
kryj¹ irytacji 
dzia³aniami 
podjêtymi przez 
Stowarzyszenie 
Gliwiczanie dla 
Gliwic.

Jeszcze ostrzej wypowiada siê 
Marek Jarzêbowski, rzecznik 
prasowy prezydenta Gliwic. 
- Nie dziwiê siê w³adzom Zabrza. 
Na ich terenie 75 proc. DTŒ jest 
ju¿ w trakcie realizacji. I nagle 
okazuje siê, ¿e ostatni odcinek 
– wspólny z Gliwicami - nie mo¿e 
byæ realizowany przez to, ¿e ktoœ 
w Gliwicach „robi numery”.  

Przeciw prze-
biegowi Dro-
gowej Trasy 
Œrednicowej 
w Gliwicach 
Stowarzyszenie 
Gliwiczanie dla 
Gliwic protestu-
je od kilku lat.
Jego cz³onkowie uwa¿aj¹, ¿e nie 
zbadano dok³adnie oddzia³ywania 
inwestycji na œrodowisko. Ich zda-
niem inwestor celowo podzieli³ 
ca³oœæ na mniejsze odcinki aby  
w ten sposób zmniejszyæ jej 
szkodliwoœæ. 

W lipcu 2006 roku odwo³uj¹c 
siê od wydanej przez prezydenta 
miasta decyzji œrodowiskowej, 
Stowarzyszenie wskaza³o 
przede wszystkim na problem 
niezgodnoœci prawa polskiego    
z dyrektywami europejskimi. In-
terweniowali w tej sprawie u wo-

jewody œl¹skiego, zastrze¿enia 
zg³aszali (bez powodzenia) do Eu-
ropejskiego Banku Rozwoju oraz 
Komisji Europejskiej. 

Jako, ¿e odcinek gliwicki DTŒ 
realizowany jest wspólnie z 
zabrzañskim, protest Stowarzy-
szenia spowodowa³ wstrzymanie 
dzia³añ inwestycyjnych w Zabrzu. 

W tej chwili na terenie Zabrza trwa 
budowa odcinków Z1 i Z2 – od 
granicy z Ruda Œl¹sk¹ do wêz³a 
de Gaulle’a. Odcinki te uzyska³y 
pozwolenie na budowê przed ak-
cjami protestacyjnymi. Budowa 
ruszy³a bo zrezygnowano z fundu-
szy unijnych i w takim przypadku 
wydane decyzje œrodowiskowe 
formalnie s¹ wystarczaj¹ce. Sta-
raniem w³adz Zabrza, marsza³ka 
województwa i paru ministerstw 
doprowadzono do tego, ¿e inwe-
stycja finansowana jest tylko z 
bud¿etu miasta i pañstwa oraz 
kredytu EBI. 
Te dwa odcinki mog¹ byæ gotowe 
ju¿ w grudniu 2010 roku.

Wszystko wska-
zuje na to, ¿e ze 
wzglêdu na pro-
test, z realizacj¹ 
nastêpnych od-
cinków trzeba 
bêdzie poczekaæ 
2 lata.

Nina Drzewiecka

Dzieciêce ubranka 
p³ywa³y w stawie…
ZABRZE. Na brzegu le¿a³y rêczniki 
i plecak, w wodzie p³ywa³y dzieciêce 
ubrania. Taki widok ukaza³ siê oczom 
mê¿czyzny, który w ubieg³¹ œrodê wybra³ 
siê na spacer w okolice stawu przy ulicy 
Styki w Zabrzu.


