
Kolejny odcinek historii heroicznej 
walki z kilogramami jednego 
z członków 
naszej redakcji
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Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

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

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30
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Strona 2

Szwedzki stół - czy 
waga pójdzie w dół?

Nowy budynek 
TBS-u zupełnie 
inaczej prezentuje 
się od strony ulicy, 
inaczej od strony 
zieleńca.

Nowa droga to ważny ele-
ment tworzonego układu dro-
gowego miasta. Po pierwsze 
odciąży zatłoczoną ulicę To-
szecką, po drugie umożliwi 
gruntowną przebudowę wia-
duktu na Drodze Krajowej nr 
88 - tłumaczył podczas otwar-
cia estakady prezydent Zyg-
munt Frankiewicz.

- To duże ułatwienie dla osób, 

które jeżdżą ulicą Toszecką, 
bo mamy teraz dwa przejazdy 
przez tory. Później estakada 
stanie się jedynym i tędy pój-
dzie objazd ruchu z DK 88. 
Po zakończeniu modernizacji 
wiaduktu, będą funkcjonować 
obydwa obiekty i odkorkowa-
ne zostaną dwie duże dziel-
nice miasta a dojazd do cen-
trum będzie zdecydowanie 
łatwiejszy - mówił prezydent.

Estakada to ważna droga 
również dla rowerzystów, 
którzy zyskali nową ścieżkę 
rowerową prowadzącą „na 
skróty” do centrum miasta.

- To jest nowa jakość, dlate-
go że dla rowerzystów prze-
dostanie się przez tory było 
dotychczas bardzo trudne. 
Od tego momentu będzie ono 
i ładne i sympatyczne i bez-

pieczne - stwierdził prezydent 
Frankiewicz.

Mieszkańcy pobliskiego osie-
dla Kopernika nie kryją rado-
ści z nowej drogi.

Droga „na skróty” 
już otwarta!

Estakada łącząca ul. Portową z ul. Perseusza 
to dla wielu mieszkańców Gliwic wybawienie 
od wiecznych korków. Oddany w piątek uroczy-
ście do użytku obiekt zapewni dojazd do cen-
trum mieszkańcom Łabęd i osiedla Kopernika.

Letnia aura zachęca do... bliższego kontaktu z naszymi 
Czytelnikami. Od ubiegłego tygodnia Gazetę Miejską 
można również otrzymać w centrum Gliwic prosto „z 
ręki“. Pachnąca jeszcze farbą drukarską gazeta cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem wśród przechodniów. 
Kurierzy w charakterystycznych koszulkach z logo Miej-
skiej mają ręce pełne roboty.

Czy argumenty referendystów przekonają gliwiczan? 
Wiele zależeć będzie od umiejętnie przeprowadzonej 
kampanii informacyjnej.


