Historia
Stadionu
XX-lecia

w Gliwicach

Strona 4

Telefoniczny Dyżur
Redakcyjny

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

Strona 6

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

Leszek Miller
w redakcji
Gazety
Miejskiej

piątek 11.30 - 13.30

Chciałbyś zgłosić jakiś problem,
interwencję, a może pochwałę?
Czekamy na Twój telefon
pod numerem 32 230-84-51
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...........................................................................................
Niebezpieczne i powszechnie krytykowane przez kierowców skrzyżowanie ul. Kosów, Czapli i Jaskółczej
wciąż czeka na przebudowę. W tym
newralgicznym miejscu powstanie
czterowlotowe rondo wraz z dwoma
zatokami autobusowymi, które znajdą się w ciągu ulicy Czapli.

Rondo ze znacznym
opóźnieniem
Kolejny rok z rzędu Gliwice będą miały
rekordowy budżet. Zaplanowane na 2013
rok wpływy do kasy miasta wyniosą aż
1 miliard 341 milionów zł.
nie pokryty wolnymi środkami zostaną także newW porównaniu
(54 mln zł) oraz kredytami (na
ralgiczne skrzyżoz kończącym się
kwotę 151 mln).
wania.
2012 rokiem, doWśród wydatków Przebudowane zostaną m.in.
chody do budżetu
Gliwic będą wyższe „pajączek“...
Wieczorka – Daszyńskiego
Jasnogórska, Toszecka –
o ponad 280 milio- Zaplanowane na przyszły rok –Myśliwska
– Pionierów oraz
nów. Również w
inwestycje uwzględniają m.in. Dworcowa – Dolnych Wałów
rubryce „Wydatki” budowę połączenia ul. Tarno- – Jana Pawła II – Mikołowska
górskiej z ul. Na Piasku czy
odnotujemy rekord. budowę ul. Andromedy na – Dunikowskiego.
odcinku od ul. Toszeckiej do
...i Dom
W 2013 roku gliwicki samo- ul. Pionierów.
rząd wyda ponad 1 miliard
Przedpogrzebowy
546 mln zł - o 315 mln więcej
niż bieżącym roku. Deficyt w W przyszłym roku
W projekcie budżetu znalazły
się także zapisy o moderniwysokości 205 mln zł zosta- przebudowane
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zacji giełdy samochodowej,
Placu Krakowskiego, a także
Domu
Przedpogrzebowego
przy ul. Poniatowskiego. Co
ciekawe, w budżecie uwzględniono budowę hali Podium,
pod którą w ostatnich tygodniach pojawiły się kolejne
znaki zapytania.

Skąd to kilkunastomiesięczne opóźnienie?

- Inwestycja jest w trakcie
projektowania. Do końca
roku ten etap powinien
się zakończyć. Następnie
rozpoczną się dalsze procedury związane z m.in.
pozyskaniem pozwolenia
na budowę - informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska
z Zarządu Dróg Miejskich.

- Projektowanie tego przedsięwzięcia wymaga czasu.
Projektant musiał pozyskać szereg niezbędnych
dokumentów,
uzgodnień
itp. m.in. z gestorami sieci
podziemnej, uzgodnień w
zakresie organizacji ruchu
i wielu, wielu innych. Ten
etap w całej inwestycji jest
najważniejszy dla przebiegu jej późniejszej realizacji - tłumaczy opóźnienie
rzecznik ZDM.

Przetarg na wykonanie projektu ogłoszono w kwietniu
ubiegłego roku. Do końca
listopada 2011 roku miała
powstać wymagana dokumentacja projektu budowlanego i projektów wykonawczych.
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W grudniu nad budżetem
będą debatować gliwiccy
radni. Projekt uchwały budżetowej będzie także przedmiotem prac Komisji Rady Miejskiej.
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