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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

Finanse,
Biznes,
Firma
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Czy gliwickim 
kasztanowcom 
grozi zagłada? 

Co, gdzie, kiedyKolejny etap 
na wiosnę

Strona 7

R E K L A M A . . . .

Kaczyniec, fragment Dolnych Wałów oraz 
ul. Pod Murami - na te ulice, za około pół 
roku, wjadą koparki i pojawią się robotnicy.

Strona 11

W czerwcu, a więc podczas 
ostatniego etapu przebudo-
wy, zamknięto ulice: Kościel-
ną, Raciborską, Krupniczą 
(fragment), a także place: 
Inwalidów Wojennych oraz 
Wszystkich Świętych. Na 

tym zakończy się remont Sta-
rówki w 2012 roku.
Zaplanowane na 2013 rok 
prace obejmą ulice: Kaczy-
niec, Pod Murami oraz Dol-
nych Wałów (na odcinku od 
Zwycięstwa do Dworcowej). 

Prace remontowe będą rów-
nież kontynuowane na ul. Ra-
ciborskiej i Krupniczej oraz 
w rejonie Placu Wszystkich 
Świętych.

- Jeśli pozwoli na to pogoda, 

zakładamy, że roboty rozpocz-
ną się w marcu lub kwietniu. 
Lokalizacja prac, jako zależ-
na od wielu czynników, może 
ulec zmianie - informuje nas 
Anna Wiśniewska z Wy-
dział Inwestycji i Remontów  

gliwickiego magistratu.

Całkowity koszt przebudowy 
uliczek Starówki wyniesie 
41 mln zł. Rozpoczęte latem 
ubiegłego roku, prace potrwa-
ją jeszcze cztery lata. Remont 
Starówki prowadzi konsor-
cjum składające się z Przed-
siębiorstwa Remontów Ulic  
i Mostów oraz firmy Szostak 
i Duda. 

(mpp)

W ubiegłym tygodniu zakoń-
czyła się modernizacja most-
ku nad Kłodnicą w ciągu ulicy 
Berbeckiego. 
Remont rozpoczął się w lipcu, prace obję-
ły m.in. wymianę nawierzchni, demontaż 
balustrady betonowej, którą zastąpiła ba-
lustrada stalowa. 

W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie 
coś dla siebie. Repertuar kin, teatrów, 
koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, 
wystawy i spotkania. Z nami 
niczego nie przegapisz.


