
Modernizację parku położonego przy 
ulicy Łabędzkiej (za dawnym ośrod-
kiem WORD) rozpoczęto w 2008 
roku. Park Szwajcaria 
powoli odzyskuje część 
dawnego blasku.
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Wąsko-
torówka
w planachChciałbyś 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
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Będzie nowe
muzeum?

Tu powstanie
targowisko

Przy ulicy Toszeckiej 2, gdzie 
powstaje „nowy Balcerek” lada 
moment rozpocznie się sprzą-
tanie terenu, czyszczenie ist-
niejących obiektów, a na placu 
wykładanie nowej nawierzchni. 
Planowany termin rozpoczęcia 
działalności handlowej to czer-
wiec tego roku.

Istniejące na tym terenie bu-
dynki zostaną odnowione i po-
łączone dobudowaną halą. Za-
równo w budynkach jak i w hali 
pojawią się wydzielone boksy. 
Powierzchnia handlowa wynie-
sie ok. 1500 m2. Choć nowa 
lokalizacja miała być pierwotnie 

Choć miejsce to może jeszcze straszyć 
przechodniów, już za 3 miesiące będzie-
my mogli tam robić zakupy - takie 
przynajmniej są plany. Jak będzie 

w rzeczywistości, czas 
pokaże. 

ZA TRZY MIESIĄCE W TYM MIEJSCU MA WYSTARTOWAĆ NOWY „BALCEREK”

miejscem handlu dla kupców ze 
zlikwidowanego niedawno przy 
ul. Fredry, popularnego „Bal-
cerka”, przeniosło się ich tam 
raptem kilku. Reszta sprzeda-
jących, którzy już zarezerwowali 
sobie boksy, to nowi najemcy. 

Stoiska dla kupców buduje 
spółka Centrum Handlowe 
ABC z Obornik, która jako jedy-
na stanęła do przetargu ogło-
szonego przez miasto. 

Inwestycja w nowe targowisko 
nie miała do tej pory szczęścia 
– najpierw budowę hali przy ul. 
Traugutta planowała firma Opal 

z Katowic, wycofała się jednak 
ze swoich zamierzeń. Potem, 
gdy miasto ogłosiło pierwszy 
przetarg na wydzierżawienie pla-
cu przy ul. Toszeckiej – nie było 
chętnych. W drugim przetargu 
zgłosiła się jedna firma.

Cała nieruchomość 
przy ul. Toszeckiej 2 
zajmuje działkę o po-
wierzchni 3525 m2. 

Jeden ze znajdujących się 
na niej budynków – wyróż-
niający się obiekt z czerwo-
nej cegły to pozostałość po 
fabryce szkła. 
Funkcjonujący przez po-
nad 20 lat w centrum mia-
sta „Balcerek” zakończył 
działalność przy ul. Fredry 
w związku z budową Drogo-
wej Trasy Średnicowej. 

 (kk)

11 marca zamknięto dla ru-
chu  fragment ul. Kujawskiej 
od skrzyżowania z ul. Błonie 
na odcinku 500 m w stronę 
centrum miasta.

Objazd w obu kierunkach 
ruchu dla relacji Gliwice – 
Zabrze wyznaczono ulicami: 
Błonie, Pocztową, Rymera 
i Dolną. Planowany termin 
zakończenia robót i przywró-
cenia przejazdu ul. Kujawską 
– 15 grudnia 2013.

Pierwszy odcinek „średni-
cówki” w Gliwicach, ozna-
czony jako G1, będzie 
miał długość około 2,8 km 
i prowadzi od granicy z Za-
brzem do ul. Kujawskiej. 
Na tym fragmencie DTŚ za-
projektowano 5 obiektów 
inżynierskich – wiadukty 
drogowe nad torami kole-
jowymi, ul. Wschodnią, ul. 
Błonie i ul. Kujawską oraz 
nad autostradą A1 i most 
nad rzeką Kłodnicą. Wyko-
nawcą realizowanej inwe-
stycji jest firma SKANSKA 
S.A. Budowa rozpoczęła 
się w lipcu 2012 i potrwa 
do sierpnia 2014. 

Ulica Dubois  
została wyłą-
czona z ruchu 
w ubiegłym 
tygodniu. Do 
posesji mogą 
dojechać 
tylko miesz-
kańcy.

Kolejne wyłączenia 
z ruchu
Szykują się kolejne 
utrudnienia w związ-
ku z budową Drogo-
wej Trasy Średnico-
wej w Gliwicach.

Na spacer 
do Szwajcarii

3

– Zależy nam, by 
już od następnego se-
zonu zimowego Drogowa Trasa 
Średnicowa była odśnieżana 
przez jeden podmiot. Dzięki 
temu kierowcy jadący z Chorzo-
wa w kierunku Zabrza i odwrot-
nie nie będą narażeni na nagłe 
zmiany warunków panujących 
na drodze  – podkreśla wice-
prezydent Zabrza Krzysztof Le-
wandowski. 
Porozumienie zostało podpisa-
ne w siedzibie Górnośląskie-
go Związku Metropolitalnego. 

Zgodnie z 
jego zapisami, 

w najbliższych tygodniach zo-
stanie ogłoszony przetarg do-
tyczący wyłonienia firmy, które 
zajmie się całorocznym utrzy-
maniem 27-kilometrowego 
odcinka DTŚ oraz wszystkich 
węzłów i zjazdów z trasy na ob-
szarze czterech miast. Firma, 
oprócz odśnieżania, będzie 
się również zajmować utrzyma-
niem w czystości jezdni oraz 
pasów zieleni. Wszystkie pro-
cedury przetargowe, w imieniu 

sygnatariuszy porozumienia, 
przeprowadzą Świętochłowice. 
Każde z miast podpisze z firmą 
odrębną umowę.
– Porozumienie w sprawie DTŚ 
jest kolejną inicjatywą realizo-
waną w ramach Górnośląskie-
go Związku Metropolitalnego. 
Warto przypomnieć o wspól-
nym zakupie energii. W kolejce 
czeka już porozumienie w spra-
wie sieci wypożyczalni Metro-
politalnego Roweru Miejskiego 
– zwraca uwagę wiceprezydent 
Krzysztof Lewandowski. 

Do porozumienia nie przystą-

piły na razie Katowice. Umowa 

z firmą zajmującą się utrzyma-

niem DTŚ na obszarze miasta 

obowiązuje bowiem do 2014 r. 

Z kolei w Gliwicach trasa jest 

dopiero budowana. – Jesteśmy 

przekonani, że w następnych 

latach oba miasta dołączą do 

naszego porozumienia – pod-

sumowuje Dawid Kostempski, 

prezydent Świętochłowic i prze-

wodniczący GZM.  (hm)

Prestiżowy 
międzynarodowy 
certyfikat dla Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 

interwencję, a może pochwałę? 
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Na podziemnej 
trasie turystycznej 

w kopalni 
„Guido” pojawi 

się wkrótce nowa 
atrakcja

– Zależy nam, by Zgodnie z sygnatariuszy porozumienia, 

Koniec z różnicami w stanie Drogowej Trasy Średnicowej! Odśnieżaniem drogi i utrzymaniem 
jej w czystości w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach i Chorzowie będzie się zajmować 

jedna firma. To efekt porozumienia podpisanego w miniony piątek przez cztery samorządy.

SEBASTIAN 
PAŁYGIEWICZ
kierowca
Do tej pory, jadąc zimą średnicówkę, 
nie trzeba było patrzeć na tablice in-
formacyjne, żeby zorientować się, że 
przejechało się z miasta do miasta. 
Bywało, że czarna droga robiła się 
nagle biała albo odwrotnie. Dobrze, 
że to się skończy. Na pewno będzie 
bezpieczniej.

Nowa inicjatywa 
przyniesie również 

gminom oszczędności
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CZTERY MIASTA POROZUMIAŁY SIĘ W SPRAWIE WSPÓLNEGO 
UTRZYMANIA DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ

Podpisanie dokumentów w siedzibie Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego

Bezpieczniej 
na średnicówce
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