
który zdecyduje się na zakup 
gruntu, będzie musiał zmoder-
nizować układ przy wiadukcie 
i wydłużyć przy okazji urywającą 
się drogę pod mostem. Czy taka 
taktyka władz miejskich przynie-
sie efekt? Trudno w tej chwili 
jednoznacznie ocenić, może 
okazać się, że brak dogodnego 
dojazdu odstraszy potencjalnych 
inwestorów.

Michał Pac Pomarnacki
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Miasto wjazdu 
nie poszerzy

Dokończenie ze str. 1

O tym, że remont jest koniecz-
ny, nie trzeba nikogo specjal-
nie przekonywać. O różnych 
porach wiadukcie tworzą się 
dość spore korki. Jadących 
w kierunku centrum Gliwic 
może dziwić widok jednego 
pasa, który obecnie jest wyłą-
czony z ruchu. 

Dwupasmowa 
droga na pewno 
rozładowałaby ruch 
w tej części miasta.
Niestety, jak informuje nas gli-
wicki Zarząd Dróg Miejskich, 
nie zanosi się na remont wia-
duktu.

 – Nie ma planów związanych 
z budową drogi. Działka, po 
której ewentualnie miałaby 
przebiegać, jest działką in-
westycyjną, zatem decyzja 
będzie w gestii potencjalnego 
kupującego – tłumaczy Jadwi-
ga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy ZDM.

Początkowe i, jak się okazało, 

niepotwierdzone informacje 
wskazywały, że firma Helical 
Poland, będąca inwestorem 
przy budowie pobliskiej Euro-
py Centralnej, będzie skłonna 
przebudować wiadukt. Nie byłby 
to przypadek bez precedensu 
w Gliwicach. W ostatnich latach 
zarówno centrum handlowe Au-
chan (przy ul. Rybnickiej), jak 
i Selgros (przy ul. Toszeckiej) 
na własny koszt zmodernizo-
wały pobliskie układy drogowe. 

Helical Poland na remont, 
póki co, się nie zdecydował, 
a na wiadukcie w dni robocze 
tworzą się zatory. Co zatem 
mają zrobić kierowcy, by w go-
dzinach szczytu ominąć korki?

 – Kierowcy mają możliwość 
wyboru alternatywnej drogi, 
zjazdu na istniejącym wcze-
śniej rondzie – dodaje rzecz-
nik ZDM.
Wydaje się zatem, że inwestor, 

Laureatem Konkursu w Kategorii 
„Gliwicki Lider Społeczny” został 
Stanisław Kubit, którego Kapituła 
Konkursu doceniła za wieloletnie 
kierowanie działalnością szkole-
niową Gliwickiego Stowarzysze-
nia Modelarzy Lotniczych, oraz 
umożliwianie młodym ludziom 
rozwijania pasji. Wyróżnienie 
w tej kategorii trafiło do Anety Li-
piec – członkini Stowarzyszenia 
Animatorów Wszechstronnego 
Rozwoju Młodzieży.

Tytuł „Gliwickiej Organizacji 
Roku” przypadł Gliwickiemu 
Stowarzyszeniu Modelarzy Lot-
niczych, które otrzymało nagro-
dę, za znaczący wkład w rozwój 
sportu modelarskiego w Gliwi-
cach oraz podejmowane inicja-
tywy edukacyjnych i sportowych. 
W tej kategorii wyróżniono Sto-
warzyszenie Muzyczne „RYTM” 
Gliwice.

Zarówno Stanisław Kubit jak 
i Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych zdobyły 
nagrodę mieszkańców Gliwic 
zdobywając największą liczbę 
głosów w Plebiscycie „VOX 
POPULI – wybrany przez gli-
wiczan”.

„Biznesowym Partnerem Roku 
2012” zostały ex aequo firmy 
Fluor S.A. oraz i3D S.A. Kapitu-
ła konkursu zwróciła uwagę na 
zaangażowanie obu przedsię-
biorstw w społeczne projekty 
edukacyjne.

Laureaci poszczególnych ka-
tegorii otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i statuetki. Zdobywcy 
tytułów Lider Społeczny i Orga-
nizacja Roku również nagrody 
pieniężne.

(info/fot: GCOP)
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Znamy już laureatów 
prezydenckiego konkursu
Rozdano nagrody w konkursie „Gliwicki 
Lider Społeczny, Gliwicka Organizacja 
Roku, Biznesowy Partner Roku 2012” 
oraz towarzyszącym mu Plebiscycie  
„VOX POPULI – wybrany przez gliwiczan”.


