128 rodzin wprowadziło się do nowych bloków przy ul.
Andersena. To ostatni etap inwestycji na osiedlu Bajkowym. W ciągu 8 lat w ramach TBS zbudowano tam 526
mieszkań.

Z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej pod
Radiostacją odbyło się plenerowe widowisko artystyczne „Dzień światła dla pokoju”. Radiostacja oraz jej otoczenie przeszły gruntowną modernizację. Oprócz spacerowych
alejek, granitowych donic, ławek, dwóch fontann, dekoracji
z kamienia i szkła, zamontowano nowe oświetlenie masztu i
jego otoczenia. System lamp ledowych kosztował milion złotych.
Pogotowie Ratunkowe przeniesie się do nowej siedziby. Nowoczesny obiekt typu kontenerowego powstanie
przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Konarskiego. Dzięki bliskiemu
sąsiedztwu węzła DTŚ, ratownicy szybko i sprawnie dotrą do
poszkodowanych.
Politechnika Śląska przymierza się do realizacji jednej
z największych inwestycji - Centrum Nowych Technologii. Nowoczesny obiekt ma być gotowy w 2014 roku. Centrum powstanie w rejonie ulic: Konarskiego, Wincentego Pola
i Zimnej Wody, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej
Drogowej Trasy Średnicowej. W skład Centrum wejdą dwa
obiekty – 7-kondygnacyjny budynek dydaktyczno-naukowy oraz
3-kondygnacyjny blok z pomieszczeniami laboratoryjnymi
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zostanie przebudowana i zmodernizowana. Politechnika Śląska przeniesie tam dwa kierunki: istniejącą architekturę
wnętrz oraz planowane wzornictwo przemysłowe. Potrzebne
środki to 12 mln zł. Remont ma rozpocząć się wiosną przyszłego roku a zakończyć do września 2011.
Referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji prezydenta Gliwic i Rady Miasta odbędzie się
8 listopada. Po rozpoznaniu wniosku grupy obywateli, komisarz wyborczy postanowił uznać, że spełnia on wymogi określone w ustawie o referendum lokalnym.
Rozpoczęła się akcja informacyjna oraz konsultacje
na temat trasy DTŚ w Gliwicach i Zabrzu. W ich trakcie DTŚ S.A. zaprezentowała nowe warianty przebiegu trasy.
W ramach kampanii informacyjnej pojawiły się ogłoszenia
w prasie, uruchomiona została specjalna strona internetowa
oraz punkty konsultacyjne. Gliwiczanie opowiedzieli się za budową DTŚ w dotychczas przyjętym kształcie.

Owacją na stojąco i długimi brawami przyjęła publiczność Gliwickiego Teatru Muzycznego polską prapremierę musicalu „High School Musical” w reżyserii Tomasza
Dutkiewicza. To właśnie w Gliwicach widzowie - jako pierwsi w
Polsce – mieli okazję zobaczyć inscenizację disneyowskiego
hitu „High School Musical”.

Ciąg dalszy na stronie 6
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Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania ul. Rybnickiej z Knurowską,
na wysokości zjazdu do Żernicy i Knurowa. Modernizacją układu drogowego zajmie się Auchan Polska, który w tym rejonie
buduje swoje Centrum Handlowe.

Wysportowany
i kulturalny Łabędź
Arena sportowa
z pe³nowymiarowymi
boiskami do gier
zespo³owych oraz biblioteka i sala koncertowa z amfiteatraln¹
widowni¹ - tak ma
wygl¹daæ Centrum
Kulturalno-Sportowe
„£abêdŸ” w £abêdach.

Nowy obiekt bêdzie sk³adaæ
siê z czêœci o charakterze
sportowym oraz czêœci przeznaczonej na dzia³alnoœæ
kulturaln¹.

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie rozstrzygniêty 6 stycznia.

Arena sportowa o ³¹cznej
powierzchni 2300 m kw. to
trzy pe³nowymiarowe boiska
do gier zespo³owych: pi³ki
rêcznej, koszykówki i siatkówki. System przesuwanych
kurtyn umo¿liwi podzia³ powierzchni na mniejsze czêœci
przeznaczone do treningów.

„Nowy Dom Kultury” ma
powstaæ
w
s¹siedztwie
Zespo³u
Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych nr 2 przy ul.
Partyzantów.
Bêdzie
on
po³¹czony z ju¿ istniej¹c¹
sal¹ sportow¹.

Powstanie równie¿ zaplecze
dla sportowców z si³owni¹,
szatniami
i
natryskami.
Sportowe zmagania na amfiteatralnej widowni œledziæ
bêdzie mog³o nawet 240 widzów.

W sk³ad czêœci kulturalnej
wejdzie biblioteka z czytelni¹
o ³¹cznej pow. 240 m kw.,
sala widowiskowo-koncertowa ze scen¹ oraz widowni¹
na 130 osób. Na hol ekspozycyjny przeznaczono ok.
140 m. kw. Ca³oœæ zajmowaæ
bêdzie ok. 650 m. kw.
Ca³y obiekt bêdzie oczywiœcie w pe³ni dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposa¿ony w
windy, podjazdy i wydzielone
miejsca parkingowe.
Projekt ma byæ gotowy za 9
miesiêcy. Kiedy jednak rozpocznie siê realizacja inwestycji, w tej chwili nikt nie jest
w stanie powiedzieæ.
Nina Drzewiecka

Zwyrodnialcy
znęcali się
nad kotami
Podpalili kota, drugiemu
po³amali nogi – w ten bestialski sposób „bawi³o siê”
trzech nastolatków spod
Rudziñca.
Zwierzêtami opiekowa³ siê
ich s¹siad.
Nastolatkowie oblali kota
benzyn¹, a nastêpnie go
podpalili. Sp³onê³a sierœæ
zwierzêcia, które ostatkiem
si³ doczo³ga³o siê do domu
swojego w³aœciciela. Ten
natychmiast powiadomi³ policjê.
Zatrzymani pochodz¹ z tzw.
dobrych domów. Dwoma
m³odszymi zajmie siê s¹d dla
nieletnich. 17-latek odpowie
natomiast jak doros³y. Za
znêcanie siê nad zwierzêtami
grozi do dwóch lat pozbawienia wolnoœci.
............................

Wzorowa renowacja
GLIWICE. Kilka tygodni temu zakoñczy³a siê
renowacja historycznych kamienic u zbiegu
ulic Tarnogórskiej i
Œwiêtojañskiej. Wed³ug
Ewy Pokorskiej-O¿óg,
Miejskiego Konserwatora
Zabytków, kamienica
zosta³a odrestaurowana
wzorowo.

- Obecna kolorystyka budynku
jest bardzo ³adna i stonowana. Jednak moim zdaniem w
tej czêœci miasta wszystkie
kamienice przy odnawianiu powinny zachowywaæ naturaln¹
barwê tynku – dodaje. Tej
kamienicy nie ocieplano z
zewn¹trz, dziêki czemu uda³o
siê wyeksponowaæ zabytkowe
detale elewacji.

Wolność Tomku...
Niestety bardzo czêsto dochodzi do sytuacji, ¿e w kamienicy,
w której dzia³a wiele wspólnot
mieszkaniowych, nie mog¹ siê
one porozumieæ co do zakresu
prac. Ka¿da z nich chcia³aby
na przyk³ad swoj¹ czêœæ budynku ociepliæ i pomalowaæ na
inny kolor.

W takich przypadkach Miejski Konserwator Zabytków
mo¿e byæ jedynie mediatorem.
Sprawa wygl¹da podobnie w
kwestiach odnawiania budynków tylko z jednej strony. Na
przyk³ad budynki w okolicy Pla-

cu Piastów maj¹ odnowion¹
elewacjê tylko od strony ulicy
Piwnej, natomiast od strony
podwórka widaæ odpadaj¹cy
tynk.
Wiele zabytkowych budynków

traci swój urok tak¿e przez
wymianê stolarki okiennej,
poniewa¿ ka¿dy lokator ma
prawo wstawiæ sobie okna w
dowolnym kolorze i kszta³cie.
Niestety...
(flu)
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Drobne zmiany w rozkładach jazdy
Wraz z nadejœciem nowego roku
zmieniaj¹ siê godziny kursowania niektórych autobusów.
W wiêkszoœci bêd¹ to jedynie
korekty, a dwie linie zmieni¹
trasê przejazdu.
Zmieniona zostanie trasa linii
nr 678, która kursowaæ bêdzie
w relacji: „Osiedle Kopernika

K¹pielisko“ - „Gliwice Plac Piastów“. Z os. Kopernika autobus
pojedzie ulicami: Oriona, Perseusza, Pionierów, Toszeck¹,
Œwiêtojañsk¹, Opolsk¹, Lipow¹, Piwn¹ do pl. Piastów. Od 1
stycznia linia autobusowa „A4”

dociera pod sam Gliwicki Teatr
Muzyczny.

Dworca PKP – informuj¹ przedstawiciele GTM.

- To wielkie u³atwienie dla
wszystkich widzów, tak¿e tych
spoza Gliwic, którzy przyje¿d¿aj¹ na spektakle. Teraz bez problemu, z czêstotliwoœci¹ co 10
minut, bêdzie mo¿na dojechaæ
do GTM, przesiadaj¹c siê z
centrum miasta z innego autobusu np. z placu Piastów czy z

W Zabrzu zmieniono nazwê
przystanku tramwajowego „ZABRZE Bytomska“ przy dotychczasowej ul. Bytomskiej na
„ZABRZE Prof. Religi“. - Zmiana dotyczy tramwajów linii nr 5
i 35 – t³umaczy KZK GOP.
(kk)

