
2

05.03.2013 (nr 609)GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl

GLIWICE

We wtorek 5 marca zamknięto 
dla ruchu kołowego fragmen-
ty ulic: Dolnych Wałów (od 
ul. Jana Pawła do ul. Zwycię-
stwa), Tkackiej (od ul. Bytom-
skiej do ul. Matejki), Białej 
Bramy (od ul. Tkackiej do ul. 
Basztowej), Kaczyniec (od ul. 
Pod Bramą Raciborską do ul. 
Wysokiej), Pod Murami (od ul. 
Wysokiej do ul. Basztowej), 
Pod Raciborską Bramą (od 
ul. Raciborskiej do ul. Kaczy-
niec), Średniej (od ul. Racibor-
skiej do ul. Kaczyniec), Plac 
Wszystkich Świętych (od ul. 
Kościelnej do ul. Pod Racibor-
ską Bramą).

Rozpoczną się tam prace 
związane z przebudową na-
wierzchni oraz istniejącej 
infrastruktury podziemnej. 
Teren sprawdzą także arche-
olodzy, ponieważ układ urba-
nistyczny Starówki jest wpisa-
ny do rejestru zabytków.

Objazd zamkniętej ul. Dolnych 
Wałów z dojazdem do ul. Zwy-
cięstwa zostanie poprowadzony 
ulicami: Dworcową, Jana Pawła 

II, Nowy Świat, Kościuszki, Zie-
mowita, Górnych Wałów i Dol-
nych Wałów – od skrzyżowania z 
ul. Wieczorka do ul. Zwycięstwa. 
Na czas remontu ten fragment 
ul. Dolnych Wałów będzie funk-
cjonował jako ulica dwukierun-
kowa. Natomiast na 18 marca 
przewidziano zamknięcie odcin-
ka ul. Górnych Wałów – od ul. 
Jana Pawła II do ul. Ziemowita.

Starówka (częściowo) 
zamknięta
Po utrudnieniach związanych z budową 
gliwickiego odcinka Drogowej Trasy 
Średnicowej, przyszła kolej na zamknię-
cie niektórych ulic Starego Miasta.

Remonty uliczek Starego Mia-
sta są realizowane etapami i 
potrwają do 2016 roku. Na ten 
cel zostanie wydane ponad 41 
mln zł z budżetu miejskiego. 
Wykonawcami robót drogo-
wych jest konsorcjum firm 
Przedsiębiorstwa Remontów 
Ulic i Mostów oraz Zakładu 
Instalacji Budowlanych Witold 
Szostak, Andrzej Duda.

Gliwicki PKM rozpisał prze-
targ na zakup pojazdów 
wraz z ich dostawą. Ni-
skopodłogowe autobusy, 
w zależności od długości, 
pomieszczą 91 lub 140 
pasażerów. Wszystkie za-
mówione pojazdy będą wy-
produkowane w 2013 roku. 
Oferty w przetargu można 
składać do 4 kwietnia.

W ostatnich latach, w prze-

targach na dostawę pojaz-
dów rozpisywanych przez 
gliwicki PKM, wygrywały 
Scania oraz Solaris. Obec-
nie znaczną część taboru 
gliwickiego przewoźnika 
stanowią właśnie Solarisy. 
Pozostałe marki pojazdów 
znajdujących się we flocie 
PKM to m.in. MAN, DAB, 
Volvo, Mercedes czy stare 
Jelcze i Ikarusy. 

(mpp)

PKM robi 
zakupy
20 nowych autobusów wyjedzie 
wkrótce na gliwickie ulice. Fabrycz-
nie nowe dwunastometrowce i pięt-
nastometrowce zasilą flotę Przedsię-
biorstwa Komunikacji Miejskiej.

Ekopatrol tworzą funkcjona-
riusze wyłonieni z Referatu 
Dzielnicowych i od stycznia 
sprawdzają, czy mieszkańcy 
dostatecznie dbają o porządek 
w mieście. 
– Do zadań ekopatrolu nale-
ży sprawdzanie porządku wo-
kół posesji, kontrola numeru 
porządkowego, sprawdzanie 
umów zawartych na wywoź 

nieczystości stałych i ciekłych 
– informuje Marcin Kuczkow-
ski, rzecznik gliwickiej Straży 
Miejskiej. 

Strażnicy kontrolują także, 
w jakich warunkach trzymane 
są zwierzęta – czy mają prze-
stronny kojec, łańcuch nie 
krótszy niż trzy metry, ocie-
ploną budę i dostęp do wody i jedzenia. Podczas kontroli, 

właściciel psa musi także po-
kazać poświadczenie szcze-
pienia czworonoga.
Niestety, nierzadko zdarza się, 
że warunki mocno odbiegają 
od ideału, a opiekunowie nie-
raz zaniedbują zwierzęta. 

 – Niedawno miała miejsce 
taka sytuacja: patrol straży 
miejskiej zauważył, że idący 
z właścicielem pies był tak 
chudy, że można było mu po-
liczyć żebra. Okazało się, że 

Czystość wokół posesji, monitoring 
dzikich wysypisk śmieci, kontrola wa-
runków, w jakich trzymane są zwierzęta 
– oto niektóre z zadań ekopatrolu gliwic-
kiej Straży Miejskiej. 

był od dłuższego czasu głodzo-
ny. Zwierzę zostało odebrane 
właścicielowi i umieszczo-
ne w schronisku. Tam pies 
przeszedł leczenie, a wobec 
właściciela wyciągnięto kon-
sekwencje – mówi Marcin 
Kuczkowski.

Jak podkreśla Marcin Kucz-
kowski, sporo zgłoszeń wpły-
wających do Straży Miejskiej 
dotyczy zanieczyszczania 
środowiska: – Strażnicy 
sprawdzają, czym mieszkań-
cy palą w piecach – bardzo 
dużo zgłoszeń dotyczy spa-
lania niewłaściwych mate-
riałów – plastików, tworzyw 
sztucznych czy innych odpa-
dów. Do zadań ekopatrolu 
należy także kontrola dzikich 
wysypisk śmieci. 

(kk)

Porządek musi być!
W minionym tygodniu 
na drogach Gliwic 
i powiatu doszło do 
2 wypadków, w któ-
rych rannych zostały 
3 osoby. Odnotowano 
83 kolizje, zatrzyma-
no 10 nietrzeźwych 
kierowców.
 
W poniedziałek, po go-
dzinie 6.20 na trasie 
z Rybnika do Gliwic bus 
wjechał do rowu. Do wy-
padku doszło na łuku dro-
gi. Pojazdem podróżowało 
8 osób wraz z kierowcą. 7 
przewieziono do szpitala. 
Życiu rannych nie zagraża 
niebezpieczeństwo.

(kmp)

Tydzień 
na drogach


