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Dokończenie ze str. 1

- Oba warianty przewidują 
budowę drogi o podobnych 
parametrach technicznych, a 
podstawowa różnica między 
nimi polega na różnych miej-
scach włączenia planowanej 
części obwodnicy do ul. Da-
szyńskiego, przy których w 
obu wariantach zlokalizowa-
na jest istniejąca zabudowa 
jednorodzinna. Włączenie to 
jest miejscem newralgicznym 
dla obu wariantów - wyjaśnia 
Halina Antosz, zastępca na-
czelnika Wydziału Środowi-
ska w urzędzie miejskim.

Werdykt SKO w tej sprawie 
jest ostateczny i uchyla de-
cyzję prezydenta z 6 kwietnia 
2012 roku o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Zgodnie z przepisa-
mi, postanowienie 
kolegium uniemoż-
liwia uzyskanie de-

cyzji o zezwoleniu 
na realizację inwe-
stycji.
 Jaki jest następny krok w tej 
sprawie?

- Zgodnie z orzeczeniem, 
prezydent Gliwic zobowiąza-
ny jest ponownie podjąć po-
stępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsięwzięcia 
- tłumaczy Antosz.

Tak więc cała pro-
cedura rozpocznie 
się od nowa. 
Oznacza to, że długo oczeki-
wana przez mieszkańców in-
westycja, której budowę pier-
wotnie planowano na 2011 
rok, powstanie ze znacznym 
poślizgiem.

Długość będącego przedmio-
tem sporu fragmentu obwod-

nicy wyniesie 1,7 km. Koszt 
jego budowy szacuje się na 
około 20 mln zł.

Impas przy frag-
mencie od ul. 
Sowińskiego do 
Daszyńskiego po-
zostaje, póki co, bez 
większego wpływu 
na prace przy dal-
szej części obwod-
nicy. 
W środę Zarząd Dróg Miej-
skich otworzył oferty w prze-
targu na wykonanie projektu 
dla kolejnego odcinka, od 
ul. Daszyńskiego do ul. Ryb-
nickiej. Najtańszą ofertę, w 
wysokości 460 tys. zł, złożyła 
firma Projekty i Nadzory Dro-
gowe Europrojekt z Bielska-
-Białej. Odcinek o długości 
3,4 km ma kosztować 40 
mln zł.

Michał Pac Pomarnacki

SKO blokuje 
obwodnicę

Przebadaj się bezpłatnie
Bezpłatne konsultacje gastrologiczne, gineko-
logiczne, psychologiczne, logopedyczne i wiele 
innych organizowane będą w ramach Gliwickich 
Dni Dla Zdrowia. Pierwsze bezpłatne badania 
będzie można wykonać już w najbliższą sobotę, 
20 października. Następna okazja żeby skontro-
lować stan swojego zdrowia to również sobota, 
27 października. Chętni do udziału w badaniach 
muszą pamiętać o wcześniejszej rejestracji. 

20 października od 
godz. 10.00-15.00.

VITO-MED, ul. Radiowa 2 
- konsultacje gastrologicz-
ne, badanie EEG. Koniecz-
na rejestracja telefoniczna: 
32/302-98-10 (konsultacje), 
32/302-98-23 (badanie 
EEG).

27 października, 
godz. 10.00 - 15.00

Gliwickie Centrum Eduka-
cyjno-Rehabilitacyjne, ul. 
Słowackiego 58b - konsul-
tacje fizjoterapeutyczne, psy-
chologiczne, pedagogiczne 
i logopedyczne. Konieczna 
rejestracja: 32/231-52-13.

Gabinet Ortodontyczny 
NZOZ Salus, ul. Powstań-
ców Warszawy 3/2 - kon-
sultacja ortodontyczna. Ko-
nieczna rejestracja: 32/238-
94-37.

NZOZ VITAMED, ul. Różana 
7 - konsultacje w zakresie gi-
nekologii i położnictwa oraz 
badania cytologiczne. Ko-
nieczna rejestracja w dniach 
22 - 26 października, tel. 
32/234-24-50.

NZOZ Pryzmat - Okulistyka, 
ul. Tarnogórska 70/1, kon-
sultacje w zakresie wczesne-
go rozpoznania jaskry i zmian 
zwyrodnieniowych siatkówki, 
tomografia optyczna siatków-
ki i nerwu wzrokowego. Ko-

nieczna rejestracja: 32/233-
40-32.

NZOZ Anima Centrum Zdro-
wia i Edukacji, ul. Plebiscy-
towa 1 - konsultacje psychia-
tryczne dzieci, młodzieży i 
dorosłych, psychologiczne, 
prawne, konsultacje dla ro-
dziców i kwalifikacja dzieci do 
dalszej pracy nad rozwojem i 
/ lub zaburzeniami. Koniecz-
na rejestracja: 500-018-217.

Dialog Psychoterapia, Szko-
lenia, Profilaktyka, mgr Edy-
ta Laskowska, Pracownia 
Badań Psychologicznych, 
ul. Plebiscytowa 1 - badania 
psychotechniczne dla kierow-
ców i innych pracowników 
wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej, 
wystawianie orzeczeń i za-
świadczeń. Konieczna reje-
stracja: 500-018-217.

Szpital Miejski nr 4 z Przy-
chodnią SPZOZ, ul. Zyg-
munta Starego 20 - bada-
nia: spirometria i audiome-
tria. Konieczna rejestracja: 
32/330-83-22.

Gliwickie Centrum Medycz-
ne, ul. Kościuszki 29 - kon-
sultacje nefrologiczne, bada-
nie kreatyniny, kwasu moczo-
wego i glukozy. Konieczna 
rejestracja: 32/461-32-66.

Medyczna Szkoła Policealna 
Województwa Śląskiego im. 
Jacka Koraszewskiego, ul. 
Chudoby 10 - masaż ciała, 

zabiegi kosmetyczne.

Gmach Młodzieżowego 
Domu Kultury, ul. Barlickie-
go 3:
• Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska dr n. med. Woj-
ciech Śliwiński - konsultacje 
w zakresie chirurgii naczynio-
wej. Konieczna rejestracja: 
32/238-94-37.
• Reha-Medica - konsultacje 
w zakresie rehabilitacji.
• Meden - konsultacje pedia-
tryczne, logopedyczne i psy-
choterapeutyczne.
• Gabinet Logopedyczny dr 
Małgorzata Szalińska-Oto-
rowska - konsultacje logope-
dyczne.
• Medyczna Szkoła Policeal-
na Województwa Śląskiego 
im. Jacka Koraszewskiego
• Stowarzyszenie „Twoje ży-
cie w Twoich rękach“ - kon-
sultacje w zakresie żywności 
funkcjonalnej

W sobotę, 20 paź-
dziernika, na bezpłat-
ne badania zaprasza 
również Gliwickie 
Centrum Onkologii. 
Instytut organizuje w swo-
im ośrodku „Białą sobotę“ 
w ramach, której Panie w 
wieku 50-69 lat będą miały 
możliwość wykonania mam-
mografii.
- Ponadto, dla wszystkich 
zainteresowanych dostępne 
będą materiały edukacyjne 
na temat programów profi-
laktycznych, realizowanych  
w ramach Narodowego Pro-
gramu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych, tj. wczesne-
go wykrywania raka piersi 
oraz profilaktyki i wczesnego 
wykrywania raka szyjki maci-
cy. Panie, które skorzystają  
z badań dodatkowo otrzyma-
ją drobne upominki - informu-
je Agata Dudzik z Centrum 
Onkologii. 
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Wieża (bardziej) 
przyjazna turystom
Wieża Radiosta-
cji, najsłynniejszy 
obiekt w Gliwicach, 
wreszcie doczekał 
się widocznej tabli-
cy z informacją dla 
turystów. 

Historia najwyższej drew-
nianej budowli na świecie 
jest zapewne znana prawie 
wszystkim gliwiczanom, lecz 
turyści odwiedzający teren 
Radiostacji, do tej pory mieli 
problem z dostępem do in-
formacji o znaczeniu wieży. 
Jedyna tablica informująca o 
historii Radiostacji znajdowa-
ła się w słabo wyeksponowa-
nym miejscu, przy budynkach 
od strony ul. Tarnogórskiej. O 
sprawie pisaliśmy  dwa mie-
siące temu.

Teraz to się zmieniło. W ostat-
nich dniach tablica została 
umieszczona przy głównym 
wejściu na teren Radiostacji. 
Oprócz polskiego, historia 
obiektu opisana jest w języku 
angielskim oraz niemieckim. 

Cały proces umieszczenia 
informacji trwał dość długo, 
gdyż wiązał się z uzyskaniem 
odpowiednich zgód - w tym 
od Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

(mpp)


