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30 paêdziernika uroczyÊcie przekazano do u˝ytku nowy
odcinek trasy W-Z prowadzàcy od ulicy ¸ostowickiej do
Jab∏oniowej. Koszt, zainaugurowanej w maju ubieg∏ego
roku budowy dwukilometrowego odcinka, wyniós∏ 74,8
mln z∏otych. 10 maja 1999 roku podpisano te˝ protokó∏
przej´cia przez gmin´ Gdaƒsk inwestycji centralnej, jakà
by∏a do tej pory w∏aÊnie trasa W-Z.

T

rasa po∏àczyç ma docelowo
wschodnie przemys∏owe tereny Gdaƒska, w tym m.in.
port pó∏nocny i rafineri´, z trójmiejskà obwodnicà, a póêniej tak˝e z autostradà A-1. W 1996 roku zosta∏a
ukoƒczona wschodnia cz´Êç trasy
W-Z prowadzàca od ÊródmieÊcia
miasta w kierunku Warszawy (droga krajowa nr 7). Pierwszy, najtrudniejszy odcinek zachodniej cz´Êci
„wuzetki”, którà jest Aleja Armii
Krajowej, zosta∏ wybudowany jeszcze w latach 80. i po∏àczy∏ ÊródmieÊcie z dzielnicà Che∏m. W latach
1990-92 i 1996-98 za 32,5 miliona
z∏otych powsta∏ odcinek o d∏ugoÊci
1,1 km pomi´dzy ulicami Sikorskiego a ¸ostowickà.

Dwa kilometry
drogowego luksusu
Do zakoƒczenia zachodniego odcinka trasy W-Z pozosta∏o jeszcze,
przewidziane na lata 2001-2003,
wybudowanie odcinka o d∏ugoÊci
4,9 km, ∏àczàcego ulic´ Jab∏oniowà
z obwodnicà trójmiejskà. Koszt tego
etapu inwestycji ocenia si´ wst´pnie
na 210 milionów z∏otych.
Do 1998 roku inwestorem by∏
Urzàd Wojewódzki w Gdaƒsku, potem obowiàzki te przej´∏y w∏adze
miejskie. Inwestorem zast´pczym
zakoƒczonej przed terminem budo-

ZMOTORYZOWANA POLICJA
Urzàd Miejski w Gdaƒsku wraz z Komendà G∏ównà Policji sfinansowa∏ zakup 60 nowych samochodów dla Komendy Miejskiej Policji
w Gdaƒsku. Wk∏ad ka˝dej ze stron wyniós∏ 1 145 tysi´cy z∏otych.
WÊród pojazdów, które trafi∏y do gdaƒskich policjantów, sà 23 oznakowane samochody osobowe, 32 osobowe samochody operacyjne, 3
samochody terenowe i 2 furgony.

W

zesz∏ym
roku
magistrat wespó∏ z Komendà
G∏ównà Policji w Warszawie kupi∏ gdaƒskiej policji
15 polonezów. Radiowozy
te trafi∏y g∏ównie do komisariatów dzielnicowych.
Poza kupnem samochodów
w∏adze miasta w pierwszych trzech kwarta∏ach
2000 roku ze Êrodków
przewidzianych na zadania
w∏asne powiatu wyda∏y na
potrzeby policji ponad 333
tysiàce z∏otych. Pieniàdze
te przeznaczono na nagro-

wy by∏a Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaƒska, a prace wykona∏o
Gdaƒskie Przedsi´biorstwo Robót
Drogowych SA w Gdaƒsku.
Z ogólnej powierzchni terenu
przeznaczonego pod budow´ odcinka pomi´dzy ulicami ¸ostowickà
i Jab∏oniowà, a wynoszàcej 182 tys.
metrów kwadratowych, a˝ 64 procent stanowi∏y grunty b´dàce w∏asnoÊcià osób prywatnych. ¸àcznie
od 26 w∏aÊcicieli wykupiono 32
dzia∏ki. ■
dy, zakupy sprz´tu dydaktycznego
oraz Êrodków ∏àcznoÊci, a tak˝e na
op∏aty eksploatacyjne i drobne prace remontowe. Kolejnych 213 tysi´cy poch∏onà∏ zakup komputerów
i kserokopiarek dla potrzeb stró˝ów
porzàdku.
Modernizacja miejskich komisariatów kosztowa∏a miasto w 2000
roku 525 tysi´cy z∏otych. Najistotniejsze z wydatków inwestycyjnych
to: unowoczeÊnienie dy˝urek w Nowym Porcie, na Oruni i w Komendzie Miejskiej Policji – 128 tysi´cy
z∏, modernizacja obiektów nale˝àcych do Wydzia∏u Ruchu Drogowego i komisariatu w Gdaƒsku Oliwie
– 117 tysi´cy oraz remonty dy˝urek
w komisariatach w Gdaƒsku
Wrzeszczu i na Suchaninie – 97 tysi´cy z∏otych. Remonty pomieszczeƒ policyjnych na Stogach
i w ÊródmieÊciu zamkn´∏y si´ sumà
ponad 100 tysi´cy z∏otych.
¸àcznie wi´c wydatki miasta na doposa˝enie policji w roku 2000 wynios∏y
do tej pory ponad 2,2 mln z∏otych. ■

