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Budynek o powierzchni użyt-
kowej ponad 1500 m kw., ma 
zostać ukończony na wiosnę 
przyszłego roku. Firma, która 
wygra przetarg na realizację 
inwestycji, będzie zobowią-
zana oddać całą nierucho-
mość „pod klucz”, a więc z 
kompletnym wyposażeniem. 
W odnowionej siedzibie ZDM 
znajdą się pomieszczenia 
Centrum Sterowania Ru-
chem. Powstanie także par-
king na kilkadziesiąt miejsc. 
Wykonawca będzie również 
musiał zmodernizować frag-
ment ulicy Płowieckiej.
  
Dokumentacja projektowa 
jest już gotowa. Teraz przy-
szedł czas wyłonienie, drogą 
przetargu, wykonawcy prac 
budowlanych. Oferty można 
składać do 30 sierpnia - ich 
otwarcie odbędzie się tego 
samego dnia w obecnej sie-

dzibie ZDM. Oferenci zobo-
wiązani są wpłacić wadium 
w wysokości 50 tys. zł. Ter-
min ukończenia prac mija 31 
maja 2012 roku.

(mpp)

Czarna seria wypadków z 
udziałem jednośladów w 
ścisłym centrum Gliwic. W 
czwartek kierowca skutera, 
a dzień wcześniej rowerzysta 
brali udział w groźnie wyglą-
dających kolizjach.
W konfrontacji ze znacznie 
większym i cięższym autem, 
na przegranej pozycji zawsze 
jest kierowca jednośladu. 

Jadący w ostatnią środę w 
kierunku placu Piłsudskiego 
nissan primera, wymusza-
jąc pierwszeństwo wjechał w 
tzw. śluzę ścieżki rowerowej, 
uderzając wprost przejeżdża-
jącego tamtędy rowerzystę. 

Jednoślady kontra samochody

Mężczyźnie na szczęście nic 
poważnego się nie stało, 
skończyło się na potłucze-
niach i zniszczonym rowerze.

* * *
Kolejny wypadek, tym razem 
z udziałem skutera i vana, 
zdarzył się w czwartek na 
skrzyżowaniu ulic Zwycię-
stwa i Wyszyńskiego. We-
dług świadków, tym razem 
pierwszeństwo wymusił sku-
ter, uderzając w samochód. 
Kierująca skuterem trafiła 
do szpitala, jej pasażer nie 
odniósł obrażeń.

Nowa 
siedziba ZDM

Już za kilka miesięcy Zarząd Dróg 
Miejskich opuści swoje dotychczaso-
we pomieszczenia przy ulicy Bolesława 
Śmiałego 2B. ZDM ogłosił przetarg na 
wykonanie adaptacji budynku przy 
ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę.


