Drogowa Trasa Średnicowa
w czterech wariantach
GLIWICE. ZABRZE. W sprawie Drogowej Trasy Œrednicowej
bêd¹ konsultacje, specjalna strona internetowa i zbieranie
opinii od zainteresowanych mieszkañców. Zgodnie z unijnymi
przepisami, jednak - jak mo¿na przypuszczaæ - bez wiêkszego
wp³ywu na kszta³t inwestycji.
W drugiej po³owie
wrzeœnia rozpocznie
siê akcja informacyjna oraz konsultacje
na temat trasy DTŒ w
Gliwicach i Zabrzu. W
ich trakcie DTŒ S.A.
zaprezentuje
nowe
warianty
przebiegu
trasy miêdzy Gliwicami i Zabrzem.
- Konsultacje spo³eczne zwi¹zane z przygotowaniem i
budow¹ kolejnych odcinków
Drogowej Trasy Œrednicowej na
terenie Zabrza (kontrakty Z3,

Z4) i Gliwic poprzedzone bêd¹
akcj¹ informacyjn¹ o inwestycji
- informuje Danuta ¯ak, rzecznik prasowy DTŒ S.A.
Informacje przekazane bêd¹
spo³eczeñstwu m. in. za
poœrednictwem prasy. Uruchomiony zostanie równie¿
specjalny portal internetowy.

Otwarte zostan¹ punkty
konsultacyjne, w których
mieszkañcy bêd¹ mogli
zapoznaæ siê z wariantami
przebiegu trasy i zadawaæ
pytania.
Zaplanowano równie¿ kilka bezpoœrednich spotkañ
z mieszkañcami.

Po co DTŒ organizuje
tak¹ akcjê?
- Chcemy aby zainteresowane
osoby mog³y zapoznaæ siê z
planowan¹ inwestycj¹ oraz jej

wariantami i ¿eby mog³y zg³osiæ
opinie, uwagi czy wnioski –
wyjaœnia Danuta ¯ak.
Podkreœla
przy
tym,
¿e
dzia³ania informacyjno-konsultacyjne prowadzone s¹ z inicjatywy inwestora jeszcze przed
wszczêciem postêpowania ad-

ministracyjnego, jednak go nie
zastêpuj¹.

W tej sytuacji nasuwa
siê pytanie o to, jaki
wp³yw na kszta³t inwestycji bêd¹ mia³y wyniki tych spo³ecznych
konsultacji?
Jak siê dowiedzieliœmy, „konsultacje spo³eczne s³u¿¹ wymianie informacji i argumentacji, i mog¹ przyczyniæ siê
do rozwi¹zania problemów na
etapie planowania inwestycji”.
Poza tym dziêki
nim
mieszkañcy
uzyskaj¹ wszelkie
informacje “z pierwszej rêki” i bêd¹
mogli uzyskaæ odpowiedzi na wszelkie nurtuj¹ce ich
pytania.
Wed³ug
inwestora, to jeden
z wielu elementów,
które z³o¿¹ siê na
ostateczn¹ decyzjê.
- Opinie i postulaty uzyskane
podczas konsultacji bêd¹ przeanalizowane przez projektantów i inwestora pod wzglêdem
technicznym, ekonomicznym i
spo³ecznym. Pos³u¿¹ do opracowania raportu, który zostanie

do³¹czony do wniosku o wydanie decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiêwziêcia – mówi
¯ak.
Ostateczna decyzja bêdzie
nale¿a³a do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska, która
przeprowadzi
postêpowanie
administracyjne (z udzia³em
spo³eczeñstwa) dotycz¹ce uzyskania decyzji o uwarunkowaniach œrodowiskowych.

Ca³e zamieszanie
z budow¹ gliwicko zabrzañskiego odcinka
DTŒ zawdziêczamy...
unijnym przepisom,
które zmieni³y siê
w ubieg³ym roku.

Powsta³a wtedy koniecznoœæ dostosowania do nich polskiego
prawa. W zmienionej sytuacji
prawnej, DTŒ zosta³ zmuszony
do opracowania nowego raportu
oddzia³ywania na œrodowisko, w
oparciu o bardziej rygorystyczne
przepisy oraz kilku wariantów
trasy.

Na razie nieoficjalnie wiadomo,
¿e alternatywne warianty to
tzw. pó³nocny ³¹cz¹cy Zabrze z
Gliwicami przez Szobiszowice,
tzw. po³udniowy przebiegaj¹cy
przez osiedla Trynek i Sikornik
oraz ten, ju¿ istniej¹cy - w wersji zwyk³ej drogi miejskiej, ze
skrzy¿owaniami i sygnalizacj¹
œwietln¹.

Przypomnijmy, ¿e w pierwotnej
wersji 8-kilometrowy gliwicki
odcinek DTŒ mia³ przebiegaæ
w œladzie dawnego Kana³u
K³odnickiego, na g³êbokoœci
7 metrów. By³aby to bezkolizyjna, jednojezdniowa droga
miejska z czterema pasami
ruchu, po dwa w ka¿d¹ stronê.
Na wysokoœci ul. Dworcowej
bieg³aby w tunelu o d³ugoœci
prawie 300 metrów.

Odcinek Zabrze-Gliwice trasy
DTŒ ma byæ zgodnie z planami
wybudowany do 2014 r. Czy s¹
szanse na dotrzymanie tego
terminu? Bêdzie to w znacznej
mierze uzale¿nione od uzyskania wymaganych w procesie
inwestycyjnym decyzji administracyjnych oraz poziomu finansowania.

...............................................................................................................
R

Kibice usuną napisy?
dokończenie ze strony 1
- Z ca³¹ pewnoœci¹ s¹ wœród
kibiców tak¿e bardzo porz¹dni
ludzie, ale tak d³u¿ej byæ
po prostu nie mo¿e – mówi
Jarzêbowski.

Miasto chce je zniwelowaæ poprzez obci¹¿enie klubu kosztem usuwania napisów.
I choæ rozumie intencje

sca – wyjaœnia Krzy¿anowski.
W³adze nie potrafi¹ sobie z
tym daæ rady, bo nie ma takiego systemu monitoringu,

Do tej pory Ÿród³em dochodów
Piasta by³a gie³da samochodowa, któr¹ klub prowadzi³ oraz
gra w ekstraklasie. Teraz, kiedy stworzono spó³kê a umowa
gie³dy zosta³a wypowiedziana,
miasto zaproponowa³o aby klub
odp³atnie promowa³ miasto gr¹
pierwszego zespo³u.
Do tej pory umowa miêdzy miastem a klubem nie zosta³a jeszcze podpisana.
Prezes Jacek Krzy¿anowski
przyznaje, ¿e rzeczywiœcie znajduje siê w niej punkt, który
wzbudza pewne kontrowersje.
- Miasto nie chce mieæ negatywnych skutków aktywnoœci
klubu, a takim z pewnoœci¹ s¹
dzia³ania chuliganów na stadionie i napisy na murach – mówi.

pomys³odawców, uwa¿a, ¿e
klub jest po to, by prowadziæ
dzia³alnoœæ sportow¹. Dodaje,
¿e gdyby nie by³o klubu sportowego i Piasta, to napisy te¿ by
siê pojawia³y, tylko dotyczy³yby
Górnika Zabrze, tramwajów czy
prezydenta kraju lub Gliwic.
Jego zdaniem, po prostu jest
grupa ludzi, która w ten sposób
wy³adowuje swoje emocje.
- To zjawisko jest z³e i szkodliwe. I nie powinno mieæ miej-

który pomóg³by w identyfikacji sprawców. St¹d problem.
Jako Zarz¹d Spó³ki powinniœmy
zwalczaæ tego rodzaju zjawiska,
apeluj¹c do m³odzie¿y, ¿eby
tego nie robi³a, namawiaj¹c do
starannoœci wszystkie s³u¿by
porz¹dkowe i propaguj¹c w³aœciwe zachowania. Tego nie pokona siê poprzez to, ¿e ktoœ
bêdzie za to p³aci³.
Z wyjaœnieñ prezesa wynika,
¿e nie bardzo wyobra¿a so-

bie podpisanie umowy z miastem, z punktem dotycz¹cym
odpowiedzialnoœci finansowej
klubu za usuwanie napisów
pseudokibiców.
Z kolei miasto ju¿ zapowiedzia³o,
¿e w³aœnie przy tym punkcie
bêdzie siê szczególnie upieraæ.
Co w tej sytuacji?
- Bêdziemy dyskutowaæ na
ten temat – mówi Jacek
Krzy¿anowski. Nam zale¿y na
tym, ¿eby te pieni¹dze by³y
rzeczywiœcie skierowane na
wydatki zwi¹zane ze sportem
w Gliwicach, a nie na wydatki
zwi¹zane z remontami i budownictwem w Gliwicach. Musimy
wiêc jakiœ consensus znaleŸæ.
Wiem jaka by³a intencja miasta
i wiem, co my jako Zarz¹d klubu powinniœmy robiæ.
- S¹ Kluby Kibica czy Stowarzyszenia Kibiców, i to one
powinny zaj¹æ siê cywilizowaniem tego zjawiska – odpowiada Jarzêbowski. Przecie¿ nie
bêdziemy p³aciæ za obelgi na
murach?

Nina Drzewiecka
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