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Rondo
i obwodnica
Dobre wiadomości
dla kierowców

Budowa drugiego odcinka obwodnicy i rondo na
newralgicznym skrzy¿owaniu to nowe inwestycje, które spowoduj¹, ¿e ul. Daszyñskiego bêdzie
mo¿na jeŸdziæ i wygodniej i bezpieczniej.

GLIWICE. Wraz z powstaniem
fragmentu
obwodnicy
koñcz¹cej
siê na ul. Sowiñskiego,
zwiêkszy³o siê natê¿enie
ruchu na tej, dotychczas spokojnej, ulicy.
Korzystaj¹cy z obwodnicy kierowcy, którzy w godzinach szczytu chc¹ wydostaæ
siê na ul. Daszyñskiego musz¹
odstaæ swoje. Podobnie jak ci,
oczekuj¹cy na ul. Mickiewicza.
Piêciowlotowe skrzy¿owanie ju¿
wczeœniej nie nale¿a³o do najbezpieczniejszych, a obecnie
sytuacja jeszcze siê pogorszy³a.

Jak siê dowiedzieliœmy, skrzy¿owanie
ma zostaæ przebudowane. Powstanie
tam rondo, które
powinno wp³yn¹æ
na poprawê
p³ynnoœci ruchu.
W kwietniu Zarz¹d Dróg Miejskich zamierza og³osiæ przetarg
na wykonanie projektu ronda.
Je¿eli w bud¿ecie miasta znajd¹
siê odpowiednie œrodki, nowa
inwestycja powinna byæ gotowa
w przysz³ym roku.
Kolejne
udogodnienie
dla
kierowców
to
przed³u¿enie
zachodniej obwodnicy do ul.
Daszyñskiego.
Je¿eli nic nie stanie na przeszkodzie, to kierowcy praktycznie
bezproblemowo przejad¹ z DK

88 do ul. Daszyñskiego
ju¿ pod koniec 2010
roku. Przygotowania do
realizacji tej inwestycji
są obecnie mocno zaawansowane. Większość
spraw związanych z kwestią własności gruntów i
ich wykupieniem zostało
już załatwionych.
Wszystkie
sprawy
formalne, takie jaki wydanie de-

micznych część terenu oraz
zobowiązał się do przesunięcia
ogrodzenia oraz istniejącej drogi
i oświetlenia.
Nowy odcinek obwodnicy o długości 1,7 km będzie miał takie
same parametry jak te już istniejące. Powstanie więc droga
jednojezdniowa, dwupasowa.
W bezpośrednim sąsiedztwie
zarezerwowany zostanie teren

wierzchni szutrowej. Dziêki nim
zapewniony bêdzie dojazd do
dzia³ek.
W połowie drogi, w miejscu istniejącego obecnie przepustu
powstanie przejazd na drugą
stronę obwodnicy. W przyszłości
będzie można tu wytyczyć i wybudować nową drogę lokalną.
Ze względu na stosunkowo
małe natężenie ruchu, nie planuje się wprowadzenia sygnali-

Rondo ma u³atwiæ ruch na kolizyjnym
skrzy¿owaniu ul. Daszyñskiego, Mickiewicza i Sowiñskiego.
Za nieca³e 2 lata powinno byæ gotowe
po³¹czenie DK88 z ulic¹ Daszyñskiego.
cyzji œrodowiskowej, raport
oddzia³ywania na œrodowisko,
pozwolenie wodno-prawne, opinia Zespo³u Uzgodnienia Dokumentacji oraz otrzymanie zgody
na realizacjê inwestycji drogowej powinny zostaæ zakoñczone
w ci¹gu kilku miesiêcy. W optymistycznym wariancie, przetarg na wykonanie II odcinka
obwodnicy od ul. Sowiñskiego
do Daszyñskiego powinien
zostaæ og³oszony na pocz¹tku
IV kwarta³u.
Do tego czasu wykonane zostaną prace przygotowawcze.
W ramach zawartej umowy
notarialnej, inwestor wykupił
od Polskich Odczynników Che-

pod drugą jezdnię, która może
powstać w przyszłości.
Ze względu na to, że ta część
obwodnicy przebiega przez tereny rolnicze, na tym etapie inwestycji przy drodze nie zaplanowano chodników ani œcie¿ek rowerowych. Je¿eli zaistnieje taka
koniecznoœæ, bêdzie je mo¿na
wykonaæ póŸniej.
Przygotowane studium zagospodarowania przestrzennego kwalifikuje przylegaj¹ce do obwodnicy obszary jako przeznaczone
pod budownictwo mieszkaniowe. W zwi¹zku z tym, na ca³ej
d³ugoœci tego odcinka powstan¹
tzw. drogi gospodarcze o na-

zacji świetlnej na włączeniach
w ul. Sowińskiego oraz Daszyńskiego. Na tej drugiej, takie rozwiązanie pojawi się dopiero po
wykonaniu kolejnego odcinka
obwodnicy – liczącego 3,5 km
od Daszyńskiego do Rybnickiej.

Budowa odcinka
o długości 1,7 km
powinna się rozpocząć w IV kwartale
tego roku.
Odpowiednie środki na realizację inwestycji, w wysokości 3,5
mln złotych zarezerwowano w
tegorocznym budżecie.
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Spotkanie w sprawie
tramwajów
Interesuje Ciê przysz³oœæ zbiorowej komunikacji miejskiej w
Gliwicach? Chcesz dowiedzieæ
siê, jakie s¹ plany w³adz
samorz¹dowych w tej dziedzinie? Zastanawiasz siê, czy w
koñcu zrezygnowaæ z je¿d¿enia
po mieœcie samochodem?
PrzyjdŸ w czwartek, 2 kwietnia
na specjalne spotkanie z prezydentem Gliwic – zachêca Urz¹d
Miejski.
Spotkanie odbêdzie siê o godz.
15.00 w sali sesyjnej na pierwszym piêtrze. Jednym z elementów publicznej dyskusji bêdzie
temat wywo³uj¹cy ostatnio licz-

ne kontrowersje – przysz³oœæ
gliwickich tramwajów.
Poza tym Zygmunt Frankiewicz
przedstawi równie¿ diagnozê
obecnego stanu miejskiej komunikacji i opowie o mo¿liwych
kierunkach jej rozwoju.
(UM/Gliwice)
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Zaskakująca decyzja byłego prezesa

Marian Jabłoński
odchodzi z Metamorfoz
Znany z działalności publicznej, prezes „Gliwickich Metamorfoz” Marian Jabłoński niespodziewanie złożył
rezygnację z członkostwa w
Stowarzyszeniu.
W piśmie wysłanym do
naszej redakcji, Jabłoński
dziękuje „wszystkim urzędom, organizacjom oraz
osobom prywatnym za pomoc i współpracę w tworzeniu pozytywnego wizerunku
Gliwic.”
Decyzje o rezygnacji Marian
Jabłoński uzasadnia brakiem akceptacji jego wizji
rozwoju przez Stowarzyszenie oraz (cyt.) „zlekceważeniem starań o pierwszoplanową pozycję Stowarzyszenia wśród gliwickich organizacji pozarządowych”.
Dzień wcześniej, w sobotę
Walne Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd „Metamorfoz”, w którym niespodziewanie zabrakło miejsca dla
Jabłońskiego.

W oficjalnym Stanowisku
przedstawionym przez nową
prezes Stowarzyszenia Małgorzatę Malanowicz, czytamy, że „Walne Zgromadzenie
na nową kadencję wybrało
nowy Zarząd - głównie dla
zwiększenia wpływu członków Stowarzyszenia na kierunki jego działania. (…) Będzie nam trudniej, ale mamy
jasno określone kierunki
działania i cele naszego Stowarzyszenia i nadal będziemy dokładać wszelkich sił by
je realizować.” (mf)
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