
R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gliwicki ZDM informuje, że za-
łatał ostatnio 300 ubytków w 
jezdniach. Jednak przeciętny 
kierowca wcale tego nie zauwa-
ża. Kolejne dziury pojawiają się 
jak grzyby po deszczu. Jazda po 
niektórych ulicach oznacza dla 
kierowców prawdziwy slalom. 

- Tegoroczna zima uczyniła 
większe niż zwykle spustosze-
nie w nawierzchniach dróg. Nie 
od razu możemy wszystko na-
prawić, ale robimy to systema-
tycznie – zapewnia Zarząd Dróg 
Miejskich.

Zarząd Dróg Miejskich odpo-
wiada za stan nawierzchni 
około 800 ulic, czyli 
w sumie za ponad 
450 kilometrów dróg 
gminnych, powiato-
wych, wojewódzkich i 
krajowych na terenie 
Gliwic. Właśnie trwa 
inwentaryzacja ich 
stanu technicznego 
po okresie zimowym. 
Jednak zamiast zli-
czania i przeglądu 
ulic, konieczne jest ich natych-
miastowe łatanie. 
- Stan dróg kontrolują inspek-
torzy z naszej firmy. Zgłoszenia 
w sprawie uszkodzeń ulic przyj-
mowane są oczywiście rów-
nież od osób indywidualnych. 
Sukcesywnie zlecamy naprawy 
ubytków Przedsiębiorstwu Re-
montów Ulic i Mostów - mówią 
w ZDM.

Coś tam wsypie 
i udepcze
Doraźne łatanie dziur nie przy-
nosi rezultatu. 
- Ostatnio na ul. Wieczorka za-
trzymał mnie pracownik łatają-
cy dziury, musiałem poczekać 
aż skończy. O dziwo skończył 
w ciągu 30 sekund – mówi kie-
rowca firmy kurierskiej Damian 
Grajczyk. Pan wsypał coś do 
dziury, szybko udeptał nogami 
i już mogłem swobodnie przeje-
chać – dodaje. 
- Łatanie jezdni w ten sposób 
jest zupełnie bez sensu. 

W budżecie na 2010 rok na 
utrzymanie dróg przewidziano 
łącznie 19,5 miliona złotych. 
Kwota uwzględnia nie tylko za-
klejanie dziur, ale też remonty 
w szerszym zakresie. Plan re-
montowy nie jest jeszcze spre-
cyzowany. Póki co wiadomo, 
że obejmie on m.in. naprawy 
niektórych fragmentów ulic, w 
których tkwią tory tramwajowe. 

- Właścicielem torowisk jest 
spółka Tramwaje Śląskie. Na 
niej ciąży obowiązek utrzymy-
wania ich wraz z przyległymi 
pasami nawierzchni ulic w 
należytym stanie. Niestety, 
Tramwaje Śląskie kompletnie 

nie wywiązują się z tej powin-
ności, a wieloletnie zaniedba-
nia są przyczyną poważnych 
zagrożeń dla ruchu drogowego 
w mieście. Musimy więc podej-
mować remonty interwencyjne 
w najbardziej niebezpiecznych 
miejscach. Już w zeszłym roku 
rozpoczęliśmy prace w obrębie 
torowiska na skrzyżowaniu ulic 
Wieczorka i Dolnych Wałów. 
Wyremontowano pas jezdni 
o szerokości 4 i długości 75 
metrów. Będą wykonywane 
również dalsze remonty, a ich 
kosztami obciążymy spółkę 
Tramwaje Śląskie S.A. – ko-
mentuje Marek Jarzębowski, 
rzecznik prezydenta miasta.

O kilkaset 
dziur za dużo
Po części zostaje rozwiązany 
łabędzki koszmar, bo właśnie 
prowadzony jest remont frag-
mentu ulicy Głównej. Jednak 
w całym mieście dróg w fatal-
nym stanie jest więcej. Stan 

ulicy Wieczorka woła o pomstę 
do nieba. Jest to jedna wielka 
dziura. Urzędnicy zapewniają, 
że naprawiony zostanie kolej-
ny, większy fragment tej ulicy, 
a także odcinki na ulicach Dol-
nych Wałów, Daszyńskiego i 
wiadukt na ul. Zabrskiej.
Według profesora Kazimierza 
Kłoska z Politechniki Śląskiej, 
specjalisty od budowy dróg, 
przeciętna żywotność na-
wierzchni po remoncie powinna 
wynosić 20 lat!
Z tego wynika, że w Polsce coś 
jest robione źle, bo ulica po re-
moncie „żyje” kilka miesięcy, 
później już tylko dogorywa.

Łukasz Fedorczyk

Wraz ze śniegiem 
stopniał asfalt

Urzędnicy zapewniają, że w Polsce zmniejsza się liczba 
dziur w jezdniach, a złośliwi kierowcy odpowiadają, że 
zmniejsza się bo 3 mniejsze zamieniają się w jedną dużą. 

- Myœlê, ¿e to do-
bre wieœci, na 
które czeka³o 
wielu gliwiczan. 
Czekaliœmy równie¿ my – 
mówi Marek Jarzêbowski, 
rzecznik prasowy prezy-
denta Gliwic. 

- Tym razem firma Bremer 
dotrzymała słowa i mamy 
nadzieję, że teraz już współ-
praca będzie się układała 
tak jak trzeba. Najważniej-
sze, że są te dokumenty. 
Urzędnicy potrzebują teraz 
mniej więcej tygodnia, żeby 
je dokładnie przeczytać i 
sprawdzić. Po tym czasie 
będzie można już stworzyć 
istotne warunki zamówie-
nia publicznego i ogłosić 
przetarg. 

Jest nadzieja, że jeżeli do-
kumenty będą w porządku 
to jeszcze w marcu ten 
przetarg zostanie ogłoszo-
ny. Potem trzeba będzie 
poczekać dwa miesiące, aż 
ewentualni wykonawcy złożą 
swój akces, potem przetarg 
trzeba będzie rozstrzygnąć i 
jeżeli nie będzie protestów, 
co jest zmorą każdego ta-
kiego dużego przetargu, to 
można liczyć na to, że już 
w tym roku pierwsze łopaty 
przy budowie nowego sta-

dionu zostaną wbite. Teraz 
trzeba tylko wybrać wyko-
nawcę i budować, nareszcie 
budować! Czekaliśmy na to, 
niestety ponad rok - tłumaczy 
Marek Jarzębowski.

23 marca mija rok od pier-
wotnego terminu wykonania 
dokumentacji projektowej 
nowego stadionu. Termin by³ 
kilkakrotnie przesuwany. Pod 
koniec ubieg³ego roku firma 
Bremer AG z³o¿y³a deklaracjê, 

Mimo wczeœniejszych obaw w³adz miasta, firma Bremer AG z³o¿y³a 
projekt wykonawczy stadionu Piasta Gliwice. Przetarg na budowê 
obiektu bêdzie mo¿na wiêc og³osiæ jeszcze w marcu. Oczywiœcie 
pod warunkiem, ¿e z³o¿one dokumenty nie bêd¹ zawieraæ ¿adnych 
uchybieñ.
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¿e wykona dokumentacjê do 
5 marca 2010 r. Dokumen-
tacja, któr¹ przygotowa³a nie-
miecka firma, jest niezbêdna 
do opracowania tzw. specy-
fikacji istotnych warunków 
zamówienia do przetargu na 
budowê nowego stadionu.
Zmodernizowany obiekt przy 
ul. Okrzei bêdzie nowoczesn¹ 
aren¹ pi³karsk¹. Widownia ma 
liczyæ 10 tys. miejsc. Bêdzie 
on spe³nia³ wszystkie wymogi 
licencyjne PZPN i UEFA. Na 
realizacjê inwestycji w miej-
skim bud¿ecie zarezerwowa-
no 71 mln z³. (flu)


