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Sąd Rejonowy w Gliwicach uznał, że Komendant Straży
Miejskiej Andrzej N. jest winny kradzieży kostki brukowej z terenu Centrum Ratownictwa Gliwice i skazał go na karę
6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata,
grzywnę oraz zakaz zajmowania jakichkolwiek kierowniczych
stanowisk w administracji publicznej przez 3 lata.
ZBM II TBS przekazał do użytku trzy domy wielorodzinne przy ul. Granicznej. Klucze do własnego M otrzymały
82 rodziny.
W sąsiedztwie węzła Gliwice - Sośnica powstanie Park
Handlowy Europa Centralna. Inwestorem jest firma Helical Poland. Ma to być największy zintegrowany obiekt tego
typu w Europie.

Wystawą projektów czołowych polskich designerów
oraz koncertem piosenki włoskiej w wykonaniu Marty
Bizoń zainaugurowała działalność Galeria Miejska M(Pi)K.
Klimatyzowana sala wystawienniczo-koncertowa przy Rynku może pomieścić 150 osób. Będą w niej prezentowane
prace graficzne, malarskie i fotograficzne. Galeria przygotowana jest również do organizacji kameralnych koncertów i
spotkań.

Należący do miasta Hotel Leśny wraz z gruntem trafił
pod młotek. Nieruchomość wyceniono na 16 milionów
złotych. Niestety, obiekt nie zainteresował żadnego inwestora.
Po ponad 3 latach oczekiwania Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości przeniosła się do nowej siedziby.
Na studentów najmłodszej gliwickiej uczelni czekają przestronne sale dydaktyczne, nowoczesne wyposażenie i najnowsze
zdobycze techniki.
Rusza budowa autostrady A1 na odcinku Maciejów
– Sośnica. Ma on długość 6,57 km. Projekt przewiduje
budowę dwóch jezdni, po trzy pasy ruchu oraz pasa awaryjnego. W ramach inwestycji powstaną m.in. dwie estakady i
osiem wiaduktów.
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Statystykom pomógł deszcz?
GLIWICE. W ubiegłym
tygodniu na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego
policjanci odnotowali
3 wypadki drogowe,
w których 3 osoby zostały ranne.
W ciągu 7 dni doszło do 72
kolizji drogowych. Policjanci
zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę.

ZABRZE. W Sylwestra,
w Zabrzu przy ulicy
Chełmońskiego w pożarze domu zginęła jedna
osoba.

- Tak bezpiecznego Sylwestra i
Nowego Roku strażnicy jeszcze
nie odnotowali. Nie odwieziono na Izbę Wytrzeźwień żadnej
pijanej osoby, nie podjęto również żadnych interwencji dotyczących wykroczeń przeciwko
życiu i mieniu... i na szczęście
obyło się bez wypadków na
skutek użycia petard – mówi
Grzegorz Alczyński z gliwickiej Straży Miejskiej.

Policjanci w całej Polsce nie
odnotowali zdarzeń kryminalnych związanych z zabawami
„pod chmurką”.
Nie było też poważnych urazów na skutek odpalania fajerwerków. Doszło do mniejszej
ilości wypadków drogowych
niż rok temu. Informacje o
bezpiecznym świętowaniu potwierdzają także gliwiccy strażnicy miejscy.

Przyczyną mogło być zaprószenie ognia. Jak wynika z
dotychczasowych ustaleń policjantów, mężczyzna, który
mieszkał w spalonym lokalu
używał świec do oświetlenia i
ogrzania pomieszczeń.

westor uzale¿nia jednak termin
rozpoczêcia prac od oddania
do u¿ytku wêz³a autostradowego „Gliwice-Soœnica”. W jego
bezpoœrednim
s¹siedztwie,
na 26 ha powstanie park
handlowo-us³ugowy. Docelowo centrum ma dysponowaæ
powierzchni¹ ok. 110.000 m.
kw.
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Mal(l)eñkie
problemy

Inwestycja Helical Poland pod
robocz¹ nazw¹ Europa Centralna, realizowana bêdzie w
dwóch etapach. W pierwszym,
na powierzchni ok. 65.000 m.
kw. powstan¹ dwa hipermarkety Carrefour i Castorama oraz
galeria handlowa. Do dyspozycji zmotoryzowanych klientów
bêdzie parking na 2000 samochodów. Ta czêœæ ma byæ gotowa po 18 miesi¹cach, a jej
koszt to 130 milionów euro.

Wydaje siê, ¿e najwiêksze
problemy dotycz¹ Focusa.
Galeria mia³a byæ gotowa
w paŸdzierniku 2010 roku.
Teraz wiadomo, ¿e otwarcie
przesuniêto o rok.
Po zakoñczeniu w ubieg³ym
roku prac przygotowawczych,
na placu budowy zapanowa³a
cisza. W ostatnim komunikacie Parkridge informowa³, ¿e w
listopadzie, natychmiast po oddaniu do u¿ytku nowej inwestycji w Piotrkowie Trybunalskim,
przyst¹pi do prac w Gliwicach.
Ca³y czas przekonywa³, ¿e nie
ma ¿adnych problemów i ma
du¿o czasu na realizacjê.

Wydaje siê, ¿e najbardziej
prawdopodobn¹
przyczyn¹
zw³oki w realizacji inwestycji s¹
problemy z budow¹ gliwicko-zabrzañskiego odcinka DTŒ.
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spodziewaæ siê dopiero na
wiosnê.
Je¿eli chodzi o sam¹
galeriê to nic siê nie
zmieni³o – gliwicki Focus Mall to najwiêksza
z zaplanowanych w
Polsce inwestycji firmy.
Bêdzie mia³ 140.000
m kw., prawie 200
sklepów, 3 kondygnacje i ponad 1200 miejsc parkingowych.

A to w³aœnie on ma zapewniæ
dogodny dojazd do galerii handlowej dla klientów z
pozosta³ych miast aglomeracji. W tej sytuacji, kontynuacji prac przy Focusie nale¿y
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Ju¿ w I fazie inwestycji Europa Centralna
bêdzie
najwiêkszym
obiektem tego typu
w Polsce i jednym z
wiêkszych w Europie.
Kolejny etap rozbudowy
obiektu (faza II) powiêkszy go
o kolejne 20.000 m. kw. powierzchni.
Uzupe³nieniem czêœci handlowej bêdzie park technologiczno-biurowy (Europa Office
Park), który bêdzie oferowa³
ok. 40 tysiêcy m. kw. powierzchni biurowej.

Europa Centralna
Równie¿ na wiosnê zamierza
ruszyæ z budow¹ swojego centrum firma Helical Poland. In-
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Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki,
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki,
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,
• karta kredytowa na codzienne wydatki.

Us³ugi spoza ofer ty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach
Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta:

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032 230 71 75
GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032 230 82 15
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