
Informacje o planach 
wprowadzenia płat-
ności za gliwicko-ka-
towicki odcinek auto-
strady A4 okazały się 
dziennikarską kaczką.

zostać ogłoszony przetarg na 
realizację inwestycji. Od jego 
przebiegu i rozstrzygnięcia 
uzależniony jest termin rozpo-
częcia prac. 

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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Kolejne wydanie
GAZETY MIEJSKIEJ 
ukaże się w środę,
3 kwietnia

Chciałbyś 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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Wkrótce miną dwa lata od kie-
dy Politechnika Śląska, która 
wspólnie z miastem odpowiada 
za inwestycję, wybrała ciekawą 
koncepcję zagospodarowania 
terenu przy ulicy Akademickiej. 
Projekt zakłada posadzenie 
wielu drzew oraz utworzenie tra-
wiastego wzniesienia i budowę 

ławeczek, ścieżek rowerowych 
oraz fontanny. W związku z prze-
budową wyłączono fragment uli-
cy dla ruchu samochodowego, 
i wszystko wydawało się być na 
dobrej drodze. W czerwcu 2011 
roku gliwicki magistrat poinfor-
mował, że remont mógłby ru-
szyć w 2012 roku. 

Tak się jednak nie stało, głów-
nie ze względu na przedłuża-
jące się kwestie formalne. 
Jak udało nam się dowiedzieć 
w Zarządzie Dróg Miejskich, 
dokumentacja w tej sprawie 
jest już gotowa. Uzyskano 
także pozwolenie na budo-
wę. W najbliższym czasie ma 

Strona 3

O kilkanaście miesięcy opóźni się zapowiadana na 2012 
rok przebudowa dzielnicy akademickiej wraz z budową 
deptaka. Terminu prac wciąż nie znamy, wiemy nato-
miast jedno – tylu inwestycji drogowych w jednym roku 
kalendarzowym, w Gliwicach i ścisłym centrum miasta 
jeszcze nie było.
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Deptak 
z poślizgiem

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
wszystkim Czytelnikom
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„Prezydenckie” 
tabliczki już 
na rondzie

Drugie życie
zabytkowego 
gmachu - str. 11


