
Jak widaæ na przyk³adzie popu-
larnego „Balcerka”, najtrwal-
sze s¹ prowizorki. Przeniesiony  
w okolice Fredry tymczasowo -  
dzia³a ju¿ kilkanaœcie lat.  

O zmianie lokalizacji „Balcer-
ka” mówi siê  ju¿ od kilku lat. 
Targowisko musi siê przenieœæ 
ze wzglêdu na projektowan¹ 
w tym miejscu Drogow¹ Trasê 
Œrednicow¹. 

We wrzeœniu 2007 roku 
w³adze miasta po raz pierwszy 
przedstawi³y dwie lokalizacje: 
pusty plac przy ul. Targowej 
albo teren po dawnej bazie ma-
gazynowej przy ul. Toszeckiej 
(w pobli¿u przejœcia pod torami 
kolejowymi).
Kupcom te lokalizacje siê 

nie podoba³y. W ubieg³ym 
roku zaproponowali, ¿e mog¹ 
przenieœæ  siê  na Plac Piastów, 
na teren obecnych dworców 
autobusowych PKM i PKS. 

Dla w³adz miasta ta propozycja 
by³a nie do przyjêcia – z jedne-
go prostego powodu – teren 
nie nale¿y w ca³oœci do miasta 
i ma ju¿ inne przeznaczenie. 
- W œwietle zapisów obowi¹- 
zuj¹cego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego, dzia³ka zajmowana przez 
PKS jest bowiem przeznaczo-
na na „komunikacjê piesz¹ 
i drogow¹, sieci i urz¹dzenia 
uzbrojenia terenu oraz zieleñ 
urz¹dzon¹”, a dzia³ka pod 
dworcem PKM na „ulicê 
g³ówn¹, jednojezdniow¹ lub 

dwujezdniow¹ o czterech pa-
sach ruchu” - mówi Andrzej 
Karasiñski, sekretarz miasta.

We wrzeœniu 
ubieg³ego roku w³adze 
miasta zapowiada³y, 
¿e targowisko zosta-
nie na starym miejscu 
tylko do po³owy 2009 
roku. 

Wydawa³o siê wiêc, ¿e likwida-
cja tego szpec¹cego miasto 
reliktu przesz³oœci  jest ju¿ 
przes¹dzona. 

- Jako, ¿e druga propozycja 
przy ul. Toszeckiej zosta³a 
wstêpnie zaakceptowana, mia- 

sto przyst¹pi³o do konkret-
nych dzia³añ – mówi Marek 
Jarzêbowski, rzecznik prezy-
denta miasta.
Nieruchomoœæ przy ul. Toszec-
kiej zosta³a wykupiona przez 
gminê od Skarbu Pañstwa. 
Wyst¹piono  równie¿ o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 

Przygotowana koncepcja 
uwzglêdnia dwa warianty funk-
cjonowania nowego placu. 
Pierwszy przewiduje mo¿liwoœæ 
urz¹dzenia stoisk zarówno na 
placu targowym, jak i w jednym 
z istniej¹cych budynków, drugi 
– zorganizowanie stoisk tylko 
na placu. 

Dlaczego wiêc przeprowadzka 
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„Balcerek” na kolejny rok

GLIWICE.  Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, plac targo-
wy przy  ul. Fredry, funkcjonowaæ bêdzie na do-
tychczasowym miejscu  jeszcze przez kolejny rok. 
W zwi¹zku ze zw³ok¹ w realizacji „œrednicówki”, 
Rada Miasta na ostatniej sesji przed³u¿y³a umowê 
z dzier¿awc¹ terenu, firm¹ Eurex. 

Wokó³ Cmentarza Centralne-
go, wydzielonych miejsc, gdzie 
mo¿na zostawiæ samochód 
jest niewiele. Szczególnie jest 
to widoczne w okolicach  1 
listopada. Wprawdzie swój 
parking udostêpnia Centrum 
Handlowe Arena, ale dla wielu 
osób, szczególnie starszych, 
odleg³oœæ, jak¹ musz¹ pokonaæ 
pieszo jest zbyt du¿a. 

Dlatego Zarz¹d Dróg Miejskich 
postanowi³ zagospodarowaæ 
znajduj¹cy siê za Cmentarzem 
teren o powierzchni ok. 3 ha i 
przeznaczyæ go na parking. Do-
tychczas dzia³ka wykorzystywa-
ny by³a przez PRUiM jako zaple-
cze budowlane dla maszyn przy 
pracach na DK 88. 

Teren zostanie utwardzony i 
przygotowany do pozostawienia 
samochodów. Parking ma byæ 
gotowy na Œwiêto Zmar³ych. 

„Balcerka” na Toszeck¹ 
przesuwa siê w czasie? 

- Postêpowanie w spra-
wie wydania decyzji o wa-
runkach zabudowy na ul. 
Toszeckiej 2, zgodnie  z 
obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi, prowadzone jest od 
kilku miesiêcy przez pre-
zydenta Zabrza – wyjaœnia 
Jarzêbowski. Z przekaza-
nych nam informacji wyni-
ka, ¿e wesz³o ono w fazê 
koñcowych uzgodnieñ. De-
cyzji nale¿y wiêc spodziewaæ 
siê w najbli¿szym cza-
sie. Wtedy bêdzie mo¿na 
przyst¹piæ do prac przy no-
wym targowisku.  

Tak wiêc zw³oka w realizacji 
„œrednicówki” oraz formal-
ne procedury odsuwają w 
czasie likwidację placu tar-
gowego w centrum miasta. 
Na ostatniej sesji Rady Mia-
sta, na kolejne 12 miesiêcy 
przed³u¿ono umowê z dzier- 
¿awc¹ terenu - firm¹ Eurex. 
Tym samym handel na 
„Balcerku” pozostaje nie- 
zagro¿ony przynajmniej 
przez najbli¿szy rok.

Zmotoryzowani gliwi-
czanie, odwiedzaj¹cy 
groby swoich bliskich 
na Cmentarzu Cen-
tralnym bêd¹ mogli 
zostawiæ auto na 
nowym parkingu. 
Na ty³ach nekropolii 
od strony DK 88 po-
wstanie oko³o 200 
miejsc parkingowych. 


