
Dzierżawa placu przy ul. Fredry 
przedłużona została do czasu 
przejęcia go przez wykonawcę 
Drogowej Trasy Średnicowej, 
której odcinek G2 ma 
tamtędy przebiegać. 

Przy ul. Traugutta, w 
miejscu dawnej hurtow-
ni mleczarskiej, straszy 
pusty, obskurny plac. 
Początków budowy no-
woczesnej hali niestety nie 
widać.
- Nie mogę podać żadnego kon-
kretnego terminu rozpoczęcia 
robót. Przedłużają sie rozmowy 
z wykonawcami - informuje An-
drzej Urban z firmy Opal, która 
ma halę wybudować.

Kilka miesięcy temu Balcerek 
zmniejszył się już o część, 
gdzie handlowali głównie obco-
krajowcy.
Marian Rybak, prezes kupiec-

kiego stowarzyszenia „Merku-
ry” ubolewa, że budowa hali 
tak się opóźnia. 

- Pozwolenia na budowę 
wydane zostały w 2010 
roku i do tej pory nic nie 
słychać. Plany były róż-
ne, terminy oddania hali 
były dwa. Dobrze, że po-
zwolono nam tu jeszcze 
zostać i prowadzić to 

co prowadzimy, ale gdyby były 
inne warunki, na pewno chęt-
nie wszyscy by się przenieśli. 

Konkrety pojawia-
ją się natomiast 
w sprawie budowy 
Drogowej Trasy 
Średnicowej.
- Przewidywane terminy rozpo-

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon pod 
numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

Strona 11

piątek 11.30 - 13.30
Telefoniczne porady z każdej 
dziedziny prawa.

Dyżur prawnika

Na Państwa pytania odpowiadać będzie 
adwokat Izabela Latkowska. 
W czwartek, od 15.00 do 16.00 
pod nr telefonu 32 230-84-51

R E K L A M A . . . .

Balcerek poczeka
na średnicówkę 
Po raz kolejny opóźnia 
sie przeprowadzka tar-

gowiska przy ul. Fre-
dry. Kupcy z tzw. Bal-
cerka, którzy mieli się 

już dawno przenieść 
do nowoczesnej hali 

targowej przy ul. Trau-
gutta, większość przy-
szłego roku spędzą na 
„starych śmieciach“.

częcia prac to dla odcinka G1 
połowa przyszłego roku a dla 
odcinka G2 listopad przyszłego 
roku - tłumaczy sekretarz Mia-
sta, Andrzej Karasiński.

Jeśli firma Opal nie zdąży z bu-
dową hali przy ul. Traugutta, 
miasto rozważa przeniesienie 
targowiska na ul. Toszecką 2. 
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O popularności, ciężkiej 
pracy oraz o tym czy moż-
na bez matury można osią-
gnąć sukces - rozmawiamy 
z Kamilem 
Bednarkiem.

W czwartek zarząd klubu ofi-
cjalnie zdementował plotki, 
jakoby Górnik Zabrze miał 
rozgrywać mecze na Stadionie 
Miejskim w Gliwicach. Trzy dni 
później, w ostatnim meczu run-
dy jesiennej, gliwiccy piłkarze 
pokonali Polonię Bytom


