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Dokończenie ze str. 1

Przypomnijmy, w ubiegłym 
tygodniu oddano do użytku 
estakadę, łączącą ul. Por-
tową z osiedlem Kopernika. 
Na czas remontu wiaduktu 
na Drodze Krajowej nr 88, 

to właśnie estakada zapew-
ni objazd kierowcom. Warto 
dodać, że firma Skanska, 
która wybudowała estakadę, 
stanęła również w przetargu 
na remont wiaduktu. Swoją 
ofertę złożyło także gliwickie 
Przedsiębiorstwo Remontów 

Ulic i Mostów. Na wykonawcę 
inwestycji Zarząd Dróg Miej-
skich wybrał jednak Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe 
Banimex z Będzina, które 
swoje usługi wyceniło na  
13 mln 488 tys zł.
Prace remontowe powinny 

rozpocząć się jeszcze we 
wrześniu, o ile nie będzie 
odwołania się od decyzji ko-
misji przetargowej. Na reali-
zację zlecenia, wykonawca 
będzie miał czas do końca 
października 2013 roku. 

(mpp)

Czeka nas rok bez wiaduktu

W plebiscycie nagradzane 
są najlepsze projekty urba-
nistyczno-architektoniczne 
zrealizowane na terenie wo-
jewództwa śląskiego w minio-
nym roku. Zgłoszone propo-
zycje oceni jury konkursowe 
– członkowie Wojewódzkiej 
Komisji Urbanistyczno-Archi-
tektonicznej. Swoje głosy 
mogą oddawać także inter-
nauci.

Wspaniała szóstka z Gliwic
Aż sześć gliwickich obiektów walczy 
o tytuł „Najlepszej Przestrzeni Publicz-
nej Województwa Śląskiego 2012“.
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Na  ostatecznej 
liście znalazły się 
43 kandydatury 
z całego regionu. 
Całkiem sporo, bo 
aż sześć z nich, 
pochodzi z Gliwic. 

Są to: Stadion Miejski przy 
ul. Okrzei, fontanna miejska 
na placu Piłsudskiego, kryta 
pływalnia „Neptun“ w Sośni-
cy, zmodernizowany Rynek, 
nowa siedziba Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Ślą-
skiej przy ul. Strzody i Cen-
trum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko“ przy ul. Pszczyń-
skiej.

Wszystkie zgłoszone projek-
ty można oglądać i oceniać 
na stronie www.slaskie.pl/
npp. Aby oddać swój głos, 
na stronie internetowej kon-
kursu należy wybrać trzy naj-
lepsze propozycje i przyznać 
im odpowiednio 3, 2 lub 1 
punkt. Głosowanie potrwa do  

31 sierpnia. Kandydatura, 
która zdobędzie największą 
liczbę punktów, otrzyma na-
grodę internautów. Ponadto 
jury konkursu, niezależnie od 
głosów internautów, przyzna 
nagrody i wyróżnienia mar-
szałka województwa śląskie-
go najlepszym realizacjom. 

Ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród nastąpi podczas 
Śląskich Dni Architektury  
w październiku. Konkurs or-
ganizuje Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego we współpra-
cy z katowickimi oddziałami 
Stowarzyszenia Architektów 
Polskich i Towarzystwa Urba-
nistów Polskich.

Stadion Miejski przy ul. Okrzei

Fontanna na placu 
Piłsudskiego

Kryta pływalnia „Neptun“ 
w Sośnicy

Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko“ przy 
ul. Pszczyńskiej.

nowa siedziba Wydziału Architektury 
Politechniki 
Śląskiej

Gliwicki Rynek


