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Projekt zagospodarowania terenów wokół gliwickiego dworca PKP

stochowy, Zabrza czy Rybnika 
– m.in. Śląski Park Nauki (250 
mln zł), budowa drogi regional-
nej Pszczyna – Racibórz na od-
cinku przebiegającym przez Mia-
sto Rybnik (560 mln zł). Łączna 

W grudniu Za-
rząd Wojewódz-
twa Śląskiego 
przyjął wstępny 
projekt Regio-
nalnego Progra-
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Zabrakło 
skutecznego 
lobbingu?
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Co,
Gdzie, 
Kiedy

Business Airport Gliwice, budowa centralnego wę-
zła przesiadkowego czy modernizacja ruin teatru 
„Victoria” – m.in. te projekty mogłyby uzyskać do-
finansowanie ze środków unijnych w latach 2014-
2020. Niestety, szanse na takie wsparcie są nie-
wielkie. Na wstępnej liście projektów kluczowych 

nie ma ani jednej pozycji z Gliwic.
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
Na liście projektów strategicz-
nych rekomendowanych jako 
projekty kluczowe znalazły się 
m.in. inwestycje z Katowic, Czę-
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wartość projektów kluczowych 
w woj. śląskim wyniesie 7,6 mi-
liarda zł. 
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Czy wprowadzenie 
stref płatnego par-
kowania w centrum 
Gliwic opóźni się 
w czasie?

Z Markiem 
Kondratem 
rozmawiamy 
nie tylko 
o winach...
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Produkowany w gliwickiej fa-
bryce Opel Cascada zadebiu-
tuje dopiero za dwa miesiące 
podczas targów w Genewie. 
Reporterom Gazety Miejskiej 
udało się jednak sfotografo-
wać testowy egzemplarz, któ-
ry przez chwilę parkował na 
terenie centrum handlowego 
„Arena”. 

Mierzący 4,70 metra dłu-
gości kabriolet, do sprze-
daży trafi za kilka miesię-
cy. Chociaż wygląd auta 
to rzecz gustu, większość 
z nas jest zgodna – to 
najpiękniejszy model, jaki 
będzie (przynajmniej na 
razie) opuszczać progi gli-
wickiej fabryki.

W sobotę zakoń-
czył się demontaż 
mozaiki z elewacji 

„okrąglaka” – skle-
pu „Sezam” przy 
ul. Zwycięstwa. Strona 4

Cascada nieoficjalnie


