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 Decyzja o tym, że kupcy z 
placu przy ul. Fredry przeniosą 
się do eleganckiej hali, zapa-
dła już w 2010 roku. Firma 
Opal z Katowic kupiła od mia-
sta grunt przy ul. Traugutta, 
plac budowy oczyszczono z 
resztek hurtowni mleczarskiej 
a kupcom obiecywano, że już 
w czerwcu 2011 roku będą 
pracować w nowym miejscu. 
Zasada, na jakiej planowano 
funkcjonowanie hali przy ul. 
Traugutta miała być podobna 
jak w przypadku pasażu han-
dlowego „Jasna“. Inwestor 
buduje obiekt, kupcy wynaj-
mują boksy. W mediach chwa-
lono się już wizualizacjami 
nowoczesnego obiektu. I co? 
I nic...

Termin rozpoczęcia robót prze-
suwał się w czasie, aż w koń-
cu firma doszła do wniosku, 
że jest to dla nich inwestycja 
nieopłacalna. W konsekwencji 
część kupców handluje nadal 
przy ul. Fredry, część już zre-
zygnowała i przeniosła się w 
inne miejsce. 

- To jest niepoważne zacho-
wanie. Inwestor obiecywał, że 
będzie dla nas hala i teraz na-
gle się wycofuje? - mówi obu-
rzony Marian Rybak, prezes 
kupieckiego stowarzyszenia 
„Merkury“.

Najprawdopodobniej kupcy 
przeniosą się teraz na plac 
przy ul. Toszeckiej (w okolicy 

Lidla, koło podziemnego przej-
ścia), taki był bowiem plan B, 
który przygotowało dla nich 
miasto, przeczuwając od pew-
nego czasu, że firma Opal nie 
wywiąże się ze swoich obiet-
nic. 

W porównaniu z placem przy 
ul. Traugutta, teren przy ul. 
Toszeckiej to nie najlepsza lo-
kalizacja. Możliwe jednak, że 
jedyna. Kupcy mieliby tam do 
dyspozycji niecałe 4 tys. m2, 
na których znalazłaby się hala 
i parking. W miejscu, gdzie 
obecnie znajduje się tzw. Bal-
cerek, przebiegać będzie Dro-
gowa Trasa Średnicowa. 

Katarzyna Klimek

Hali na Traugutta 
nie będzie

Koniec złudzeń - hala przy ul. Traugutta, do której mieli się przenieść 
kupcy z tzw. Balcerka nie powstanie. Firma, która miała obiekt wybudo-
wać doszła do wniosku, że jej się to nie opłaca.

 Znajdą się w niej pomost pły-
wający, bosmanat, hangar, 
sklep żeglarski, sanitariaty  
i miejsce piknikowe. To bar-
dzo dobra wiadomość dla 
mieszkańców, lubiących wod-
ne podróże. 

Dla osób korzystających z ma-
riny, zostanie przygotowany 
również parking, na którym 

będzie można zostawić np. 
przyczepę campingową. 

– Będziemy posiadać 8 ło-
dzi motorowych, kabinowych  
z zadaszonym kokpitem o dłu-
gości 4 i 5 m przeznaczonych 
do czarterowania, oferujemy 
także możliwość cumowania 
prywatnych jednostek przy 
naszym pomoście – informuje  

Podróże po Kanale 
Gliwickim i nie tylko
Marina, czyli basen jachtowy, zo-
stanie otwarty w porcie na Kanale 
Gliwickim w Łabędach.

w imieniu inwestorów Ewa 
Sternal. – Nasza marina jest 
połączona siecią dróg wodnych  
z Europą, można dopłynąć 
stąd do Berlina, Amsterdamu, 
na Ren. Istnieje kilka portów 
w niewielkiej odległości od 
Gliwic, m.in. w Koźlu, Brzegu, 
Wrocławiu.

Jak informuje Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach, w dniu 
otwarcia, organizatorzy zapra-
szają dzieci do lat 12 na bez-
płatne rejsy po porcie w godz. 
od 12.00 do 16.00, które 

będą rozpoczynać się co pół 
godziny.

Uroczyste otwarcie ma-
riny w porcie na Kanale 
Gliwickim - 28 kwiet-
nia, w sobotę o godz. 
12.00. Marina jest 
usytuowana na terenie 
Śląskiego Centrum 
Logistyki S.A, czyli gli-
wickiego portu przy ul. 
Portowej 28, na końcu 
basenu portowego nr 1.


