Wiceprezydent Zabrza wyprowadzony
z magistratu

Ju¿ pod koniec roku kierowcy jad¹cy ul. Rybnick¹ do
Knurowa i ¯ernicy powinni odczuæ wyraŸn¹ poprawê.
....................................................................................
Na wysokoœci skrzy¿owania z
ul. Knurowsk¹, firma Auchan
Polska rozpoczê³a budowê
nowego
wielopoziomowego
zjazdu, który przyczyni siê do
usprawnienia ruchu i poprawy
bezpieczeñstwa w tej czêœci
miasta. Koszt nowej inwestycji
drogowej to kilkadziesi¹t milionów z³otych.
Przy ul. Rybnickiej, na ponad
46 ha działce, powstaje centrum handlowe Auchan. Oprócz
hipermarketu z galerią handlową (o łącznej powierzchni ok.
27 tys. m. kw.), powstanie tam
stacja benzynowa a także wielkopowierzchniowe sklepy branży „dom i ogród” oraz z artykułami sportowymi. Prace przy
tej inwestycji mają zakończyć
się w połowie września 2010
roku.
Budowa centrum handlowego
realizowana będzie równolegle
z inwestycjami drogowymi na
ul. Rybnickiej.
Kompleks ma byæ po³¹czony z
ul. Rybnicką wielopoziomowym
zjazdem z obiektami mostowymi.
Auchan to kolejny inwestor,
który przy okazji budowy swoich
obiektów w Gliwicach modernizuje miejski układ drogowy.
Jak informuje Dorota Patejko,
rzecznik prasowy firmy Auchan
Polska, nad ulic¹ Rybnick¹, na
trasie z Knurowa do ¯ernicy

powstanie most z dojazdami.
Zbudowane zostanie równie¿
rondo oraz skanalizowane
skrzy¿owanie
ulic Rybnickiej i Knurowskiej. Modernizacja czeka ca³y newralgiczny odcinek ul.
Rybnickiej. Koszty tej
inwestycji drogowej to
kilkadziesi¹t milionów z³otych.
W ca³oœci poniesie je firma Auchan.

W trakcie realizacji tego projektu drogowego, kierowcy muszą
liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Na ul. Rybnickiej już wyznaczono
tymczasowe objazdy.
W kompleksie handlowym Auchan powstanie
ok. 60 butików m.in.
takich firm jak CCC, Camaieu,
Orsay, Triumph czy Sephora.
Zatrudniać będzie kilkuset pra-

Podejrzany
o branie
łapówek

cowników. Z już istniejącymi
centrami zamierza konkurować
atrakcyjnymi cenami i ofertą
ponad 60 tysięcy artykułów.
- To już kolejny przypadek, kiedy inwestorzy aby uzyskać możliwość przyłączenia się do dróg
publicznych, pokrywają koszty
modernizacji bądź przebudowy
układu drogowego – mówi Piotr
Wieczorek, zastępca prezydenta Gliwic.

Wiceprezydent
Zabrza Adam K.
zosta³ w ubieg³ym
tygodniu zatrzymany
przez oficerów Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego.

Przypomnijmy, że Carrefour,
inwestor Centrum Handlowego
„ARENA” wybudował na swój
koszt węzeł na DK 88, a firma
SEGRO (centrum logistyczne
Tulipan Park Gliwice) sfinansowała nowy węzeł drogowy, tzw.
rzeczycki, na DK 88.

We wtorek, 26 stycznia kilka minut po godzinie 8.00
funkcjonariusze ABW pojawili siê w Urzêdzie Miejskim w
Zabrzu. Weszli do gabinetu
wiceprezydenta, przeszukali
pomieszczenie i zabrali Adama K. na przes³uchanie.
K. jest podejrzany o branie
³apówek w czasach, kiedy
kierowa³ kopalni¹ „Szczyg³owice”. Katowicka prokuratura jest w posiadaniu
dowodów na to, ¿e w tym
czasie przyj¹³ on co najmniej
109 tysiêcy z³.

Według władz miasta
warto było poczekać
z przebudową skrzyżowania.
Zaplanowana przez
Auchan przebudowa
ma bowiem kompleksowy wymiar. Zapewni nie tylko większe
bezpieczeństwo kierowcom, ale także
lepsze skomunikowanie skrzyżowania z
terenami inwestycyjnymi. Nie bez znaczenia jest również to,
że co roku do miejskiej kasy inwestor
wpłaci 2 mln z tytułu
lokalnych podatków.

...........................
Na stronie internetowej
Urzêdu Miasta Zabrza ukaza³o
siê
oœwiadczenie
Adama K.: „Niniejszym oświadczam, ¿e Prokuratura
Apelacyjna w Katowicach
postawi³a mi zarzut dotycz¹cy okresu, gdy pe³ni³em
funkcjê dyrektora KWK
„Szczyg³owice” w Knurowie.
Do stawianego mi zarzutu
nie przyzna³em siê, poniewa¿ nie poczuwam siê
do winy. S¹d odmówi³
zastosowania wobec mnie
œrodka
zapobiegawczego
w postaci tymczasowego
aresztowania. Zastosowano wobec mnie œrodki o
charakterze wolnoœciowym.
Mam nadziejê, ¿e proces
s¹dowy oczyœci mnie ze
stawianego mi zarzutu”.

Jak poinformowa³ Leszek
Go³awski, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, w tej sprawie
zatrzymano ju¿ kilkanaœcie
osób, m.in. dyrektora kopalni „Wieczorek“ Artura K. i b.
dyrektora kopalni „Staszic“
Janusza S.
Prokuratura zarzuca podejrzanym, w tym Adamowi
K., przyjmowanie korzyœci
maj¹tkowych w zamian
za preferowanie wybranych firm, dostarczaj¹cych
materia³y i us³ugi górnicze.
Chodzi g³ównie o chemika-

R

GLIWICE. S¹d Najwy¿szy potwierdzi³ prawa Franciszka Jopka do 14,4 ha gruntów
pod osiedlem Waryñskiego. Spó³dzielcy nie tylko stracili szansê na wykup swoich
mieszkañ za niewielkie pieniądze ale równie¿ bêd¹ musieli sp³aciæ biznesmena.
A chodzi o niema³¹ kwotê, bo a¿ o 4,3 mln z³.
ksiêgi wieczyste, ówczeœni
miejscy w³odarze wydali zgodê
na jego budowê. Powsta³o 21
bloków Spó³dzielni Stare Gli-

Wiceprezydent w magistracie nadzoruje m.in. sprawy
strategii i rozwoju, zamówienia publiczne, budownictwo,
ekologiê i inwestycje gminne. Jest pe³nomocnikiem
prezydenta miasta ds. inwestorów i rewitalizacji. (flu)

Œledztwo w sprawie korupcji w
œl¹skim górnictwie,
prowadzone jest
przez ABW od kilku
miesiêcy.

4,3 mln z³ zap³aci spó³dzielnia Stare Gliwice za grunty, które
kupi³ biznesmen.

Osiedle Waryñskiego powsta³o w latach 80. Mimo i¿
w³aœcicielem gruntu by³a rodzina Kamay, co potwierdza³y

lia, m.in. specjalistyczne
kleje przemys³owe.
Wed³ug œledczych, wiceprezydent Zabrza w zamian za
gratyfikacje finansowe mia³
przyœpieszaæ p³atnoœci za
wykonane na rzecz kopalni
us³ugi lub kupione towary. W œrodê do s¹du trafi³
wniosek o jego tymczasowe
aresztowanie. S¹d uzna³
jednak, ¿e nie zachodzi
podejrzenie mataczenia w
œledztwie i zastosowa³ wobec Adama K. porêczenie
maj¹tkowe w wysokoœci 100
tys. z³, zakaz opuszczania
kraju oraz dozór policyjny.

wice, 7 budynków nale¿¹cych
do wojska oraz szko³a podstawowa.
Dziesiêæ lat póŸniej wybudo-

wano jeszcze pawilon handlowy.
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